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1 Úvod 

Tématem své bakalářské práce jsem si zvolila Genderovou analýzu literárního textu 

Klára S. a její divadelní interpretace. Budu se zabývat textem hry Klára S. rakouské 

autorky Elfriede Jelinek a její interpretací ve stejnojmenné inscenaci divadla Komedie        

v Praze. V bakalářské práci jsem se chtěla zabývat jak genderovou, tak divadelní 

tematikou, proto jsem hledala takové téma, kde bych mohla obojí propojit. Po shlédnutí 

inscenace Klára S. v pražském divadle Komedie mne napadlo, že by bylo zajímavé 

zanalyzovat samotný text a porovnat interpretační rozdíly s inscenací, která je velmi 

zajímavě zpracovaná a umělecky ztvárněná; mým cílem bylo ukázat, k jakému 

významovému a symbolickému posunu došlo mezi původní předlohou a jejím ztvárněním. 

Ve své práci nejprve představím autorku Elfriede Jelinek, její tvorbu a základní 

témata, která se v jejích dílech objevují. Poté naznačím problematiku žen - umělkyň           

v dějinách, zejména v 19. století, kdy se snažily vystoupit ze své neviditelnosti a dokázat 

své umění jako rovnocenné a legitimní k výtvorům mužů. Ani dnes není ženská umělecká 

tvorba ani žena sama rovnocenným partnerem muže a stále si hledá vlastní prostor, kde by 

se mohla svobodně projevit a nalézt svoji identitu. Mým prvním cílem bude poukázat na 

druhořadé postavení žen v Kláře S., na které Jelinek upozorňuje, a najít případná 

východiska, která Jelinek nabízí a uplatňuje na portrétech svých hrdinek. 

V další kapitole stručně popíši feministické přístupy Hélène Cixous a Luce Irigaray, 

pomocí jejichž teorií budu provádět literárně kritickou analýzu textu. Počátky psaní obou 

teoretiček spadají do tzv. druhé vlny feminismu1, tematizují mateřství a vztah mezi matkou 

a dítětem, dále se zabývají úlohou jazyka jako nástroje patriarchátu, Lacanovými 

psychoanalytickými teoriemi a odkazují k ženskému psaní, na jehož základě mohou ženy 

najít svoji ztracenou, resp. potlačenou identitu. Na rozdíl od performativních teorií genderu 

třetí vlny feminismu2, zejména konceptů Judith Butler, vycházejí H. Cixous i L. Irigaray 

                                                 
1Hana Havelková ve svém příspěvku „První a druhá vlna feminismu: podobnosti a rozdíly“ poukazuje na to, 
že druhá vlna feminismu začala vznikat v 60. letech 20. století, potom co v 50. letech konzervativní hnutí 
zahnalo ženy opět do domácností, a přinesla jim pocit neužitečnosti. Druhá vlna feminismu přinesla nové 
přístupy a témata, ve kterých feministky hledají původ nerovností mezi pohlavími. Zaměřuje se na kulturu 
(resp. na instituce, jazyk, chování aktérů a příslušníků dané kultury) a na psychologickou problematiku 
formování genderové identity, na problematiku socializace v dětství i na tzv. genderové vzorce v dospělosti. 
Dalším důležitým znakem tohoto hnutí je tzv. zaměření na ženu (woman-centeredness) a v neposlední řadě i 
teze „personal is political“ (osobní je politické). Srov.: Havelková, H.: První a druhá vlna feminismu: 
podobnosti a rozdíly. In: Formánková, L. a Rytířová, K.: ABC feminismu. Brno 2004. Str. 177-182. 
2O různých směrech feminismů druhé a třetí vlny více pojednává Věra Sokolová ve svém příspěvku 
„Současné trendy feministického myšlení“, přičemž uvádí, že třetí vlna feminismu přinesla ke konci 80. let 
20. století zásadní změnu v pohledu na gender, pohlaví a sexualitu. Nejvýznamnějším přínosem je dle 



 6  

do značné míry z feminismu diference. Tematizují útlak žen jako skupiny                            

i zneviditelňování žen v literatuře, což je i jedním z hlavních témat v textech E. Jelinek. 

Z tohoto důvodu jsem použila jejich teoretických modelů. 

Následuje kapitola, ve které stručně představím divadelní koncepci Jelinek, témata, 

kterými se zabývá, a literární metody, které používá při své umělecké tvorbě. Její dílo bylo 

utvářeno mnoha intelektuálními vlivy – nejprve frankfurtskou školou, Bertholdem 

Brechtem, a později marxismem. Její literární tvorba byla nakonec nejvíce ovlivněna 

marxistickým feminismem. Velmi silně vnímá sociální nespravedlnost a útlak, na což 

nepřestává poukazovat, a kritizuje patriarchální společnost, ve které žije, rakouské 

maloměšťáctví či stereotypní chování mužů, ale i žen; je velmi přísnou kritičkou, která 

nikomu nic neodpustí. 

Dále se budu zabývat literárně kritickou analýzou textu hry Klára S. Zejména se 

zaměřím na jazyk, který Jelinek používá, a na hlavní témata, jako jsou například mateřství, 

vztah mezi matkou a dcerou, hledání identity ženy, problematika žen - umělkyň                   

i problematika sexuality a uplatňování moci vyplývající z diskursu patriarchálního3 

uspořádání společnosti. Dále se zaměřím na literární metody, které Jelinek používá v tomto 

dramatu jako kritiku společenských poměrů a poukazování na palčivá témata. 

Po literárně kritické analýze hry přikročím ke komparativní analýze inscenace              

a hlavních postav. Kromě vlastních postřehů z divadelního představení jsem se rozhodla 

svůj rozbor podložit výpověďmi někoho, kdo se na vzniku inscenace v pražském divadle 

Komedie podílel, a proto jsem se rozhodla oslovit režiséra Davida Jařaba a herečky Vandu 

Hybnerovou a Danu Polákovou. Požádala jsem je o rozhovor, ve kterém by mi objasnili 

některé momenty v představení. Vzhledem k tomu, že mne na dramatu Klára S. zajímalo 

především zobrazení problematiky diskriminace žen ve společnosti a přijímání jejich 

schopností a vzdělanosti muži v opozici s vnímáním jejich  těla jako objektu mužské touhy 

a sexuality, rozhodla jsem se, že rozhovor uskutečním s představitelkou hlavní postavy, tj. 

Klárou S., dále s představitelkou Luisy Bacarry, která je nejzřetelnějším opakem k postavě 

Kláry, a s režisérem inscenace. Mým cílem bude nalézt rozdíly mezi textem hry                 

                                                                                                                                                    
Sokolové důraz na propojenost genderu a dalších kategorií společenských nerovností, jako je rasa, etnická 
příslušnost, sexuální orientace, společenská třída aj. Genderová nerovnost je tak vnímána sice jako naprosto 
zásadní, ale pouze jako jedna součást složitého systému společenské stratifikace a diskriminace. Srv.: 
Sokolová, V.: Současné trendy feministického myšlení. In: Formánková, L. a Rytířová, K.: ABC feminismu. 
Brno 2004. Str.199-212. 
3Patriarchát: pohlavně-genderový systém, v němž muži zaujímají vůči ženám nadřazené postavení a mužské 
vlastnosti a činnosti jsou ceněny výše než ženské. In: Renzetti, C. M. a Currran, D. J.: Ženy, muži a 
společnost. Praha 2003. Přeložila Blanka Knotková-Čapková. Str. 528.  
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a inscenací, interpretační odlišnosti a zachování či pozměnění charakterů postav i hlavních 

témat dramatu. Přepisy interview jsou přidány do přílohy této práce. Pro jejich vytvoření 

jsem použila metodu polostrukturovaných rozhovorů. 

Mou pracovní hypotézou je teze, že hra Klára S. Elfriede Jelinek je ovlivněná 

pohledem marxistického feminismu, a tedy že základním tématem je sociální útlak žen 

jako třídy. Další hypotézou, kterou se budu zabývat, je předpoklad, že Klára je 

představitelkou „nové“ ženy, která se vymaňuje ze stereotypní představy ženy jako bytosti, 

patřící do rodinné sféry a jejíž úloha je stát se matkou, starat se o rodinu a manžela, 

vykonávat domácí práce a řídit se zákony, které byly vytvořené muži. Domnívám se, že 

Klára bude sama sebe identifikovat jako bytost vymaňující se z pohledu mužů, tedy že 

přestává být objektem, na který je pohlíženo, ale stává se subjektem, který sám tvoří. Má 

další hypotéza se také týká postavy Kláry a jejího odmítání mateřství, které je pro ni 

limitující. Vycházím z předpokladu, že Klára přijímá manželství jen jako nutné zlo a své 

děti vnímá jako bytosti, ohrožující její kariéru a uznávané místo ve společnosti. Zajímat 

mne bude celkový vývoj této postavy a analýza jejího života včetně citové stránky. Další 

hypotéza odkazuje k domněnce, že ostatní ženy v domě d´Annuzia představují stereotypní 

pohled na ženu jako na tu slabou, „nerozumnou“ a „tu druhou“, tedy méněcennou. Jsem 

názoru, že tímto zobrazením kritizuje Jelinek ženy, které tuto pozici přijímají, protože je 

pro ně snazší plnit očekávání mužů, než se snažit prosadit vlastní prostor pro sebe 

identifikaci a vlastní tvorbu. Dále se budu snažit analyzovat charakter Gabriela 

d´Annunzia, který je podle mého předpokladu obrazem diktátora a představitelem muže 

uplatňujícího mocenské násilí na ostatních. Následně se budu zabývat postavou Roberta,    

u kterého předpokládám, že jeho postavou se Jelinek snaží narušovat stereotyp muže jako 

toho, který je dominantnější, silnější, rozumnější a který je pánem určujícím zákony,          

v jehož moci je uplatňovat násilí na druhých. Poslední hypotéza, kterou se budu ve své 

bakalářské práci zabývat, je moje domněnka, že v inscenaci divadla Komedie došlo            

k interpretačnímu zjednodušení původní předlohy a tím i k jednoznačnějšímu zobrazení 

Kláry jako oběti. 

Ráda bych přispěla k interpretaci obrazu ženy ve společnosti, který Jelinek nabízí. 

Budu se snažit co nejpřesněji analyzovat její drama a provést sofistikovanou analýzu nejen 

literárního textu, ale i jeho divadelní inscenace. Mým cílem je poukázat na základní 

témata, která Jelinek ve své tvorbě rozebírá (zejména v Kláře S.), a na její pohled              

na společnost a postavení ženy v ní. Elfriede Jelinek patří k provokativním autorkám 



 8  

současnosti, které není lhostejné bezpráví, útlak, násilí, a maloměšťácké pokrytectví. 

Všechna tato témata se ve hře Klára S. více či méně objevují a já se budu snažit na ně 

poukázat s použitím konkrétních citací z textu scénáře. 

 

2 Prolog: Hra Klára S. v kontextu života a díla Elfriede Jelinek 

Touto kapitolou chci stručně představit život Efriede Jelinek a její tvorbu. Poukáži        

na základní témata, která rozebírá a která je možné vypozorovat ve většině jejích děl. Tuto 

pasáž zařazuji do své bakalářské práce také proto, že českému čtenářstvu není tato autorka 

a nositelka Nobelovy ceny4 příliš známá. Do širšího podvědomí veřejnosti vstoupila díky 

Hanekeho filmu Pianistka, který je natočen dle stejnojmenné předlohy. Toto dílo je velmi 

autobiografické – a nejen toto, Jelinek více či méně projektuje své zkušenosti, pohled        

na svět i prvky z vlastního života do své tvorby. Osobní zkušenost, umělecky zpracovaná 

v literární tvorbě, je feministickou kritikou velmi ceněna, protože se tím (a zejména          

na začátku ženského psaní) odlišuje od literatury psané muži. 

Pam Morrris ve své knize Literatura a feminismus poukazuje na důležitou roli pocitu 

sounáležitosti k nějaké skupině. Přímo píše: „Příběhy žen nám pomáhají žít a snít jako 

ženy. Mnohé skupiny z období raného feminismu usilující o větší uvědomění vlastního 

ženského ,já‘ využívaly díla spisovatelek v boji proti pocitům osamění a vlastní 

neschopnosti. Setkání s vlastními pocity, osudy, frustracemi a touhami, pojmenovanými      

a přetvořenými do literární formy jinými ženami, dalo – a stále dává – mnoha ženám, 

některým vůbec poprvé, pocit, že jejich vlastní existence není bezvýznamná, že jejich 

názory na věci mají svou hodnotu a hloubku, že jejich utrpení bylo vynucené a zbytečné,    

a vtisklo jim víru ve společnou sílu žen vzepřít se a změnit svůj život. Literatura psaná 

ženami může vypovídat o těch stránkách jejich života, které většina textů tvořících tradici 

vypouštěla, přehlížela, zlehčovala, mytizovala, případně idealizovala.“ 5 Soucítění s jinými 

ženami vzbudil v mnoha spisovatelkách potřebu svědčit prostřednictvím svých děl             

o vlastním životě, o svém pohledu na svět a o bezpráví, které je na nich pácháno a proti 

kterému se snaží bojovat. Také tvorba Elfriede Jelinek je neustálou kritikou společensko-

politických poměrů a svůj radikální postoj ke světu dává najevo v průběhu svého celého 

života.  

                                                 
4 Nobelovu cenu získala v roce 2004. 
5 Morris, P.: Literatura a feminismus. Praha 2000. Přeložila Marian Siedloczek a Renata Kamenická. Str. 72. 
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2.1 Život Elfriede Jelinek6 

Elfriede Jelinek se narodila 20. října 1946 Olze a Friedrichovi Jelinekovým            

ve štýrském Mürzzuschlagu. V tomto kraji pak Jelinek trávila pravidelně prázdniny a je 

s ním silně spjata. Výjimečným nečiní její osud ani tak doba narození, jako spíše 

prazvláštní rodinné okolnosti, které jsou – jak tomu u ní bude po celý život – silně 

propojeny s katastrofickým děním ve světě a ve společnosti kolem ní. Její otec měl česko-

židovské předky. Na tom by ve Vídni, kam léta odcházely za prací tisíce Čechů, nebylo nic 

zvláštního. Friedrich Jelinek byl ale jako vysoce specializovaný odborník, chemik, 

atraktivní pro využití (zneužití) ve zbrojním průmyslu, a tak jako Žid unikl již za počátků 

Třetí říše pronásledování právě do Rakouska (kam ve 30. letech XX. století směřovala řada 

intelektuálů a odborníků a vůbec německé inteligence při útěku před rodícím se 

nacismem). Je možné, že jistý pocit viny objevující se u těch, kteří sice přežili holocaust, 

ale zemřel jim zbytek vězněných příbuzných, se spolupodílel na propuknutí jeho duševní 

choroby v polovině padesátých let, v době, kdy Elfriede dospívala. Friedrich Jelinek 

zemřel v roce 1969 na psychiatrické klinice. Elfriede se  se smrtí otce velmi dlouho 

vyrovnávala a toto téma umělecky zpracovává v mnoha svých dílech (např. Pianistka, 

Klára S.). 

Elfriede Jelinek se své matce narodila jako jediné dítě v relativně vysokém věku 

(bylo jí dvaačtyřicet let), rok po druhé světové válce a skoro po dvaceti letech manželství. 

Jisté je, že dominantní matka Olga Jelinek (1904 – 2000), rozená Buchner, pocházející      

z velkopodnikatelské katolické rodiny, byla emancipovaná žena, která určitě jako jedna z 

mála žen své generace studovala na vysoké škole (Vysoká škola zahraničního obchodu). 

Studium nicméně po pěti semestrech přerušila. Léta pracovala v poměrně vysoké pozici: 

jako šéfka personálního oddělení u firmy Siemens. Do své jediné dcery od útlého věku 

promítala své vlastní, nikdy nenaplněné ambice. 

„Pracovní“ vytížení malé Elfriede bylo od jejích tří let značné: balet, katolická 

školka a pak církevní škola, hra na klavír, housle a violu, ve čtrnácti letech pak spolu se 

studiem gymnázia i studium na hudební konzervatoři, obor varhany a zobcová flétna, 

posléze i skladba. Po maturitě začala studovat na vysoké škole dějiny umění a divadelní 

vědu. V roce 1967, kdy se otcova nemoc zhoršila, se Jelinek zhroutila a přestala na celý 
                                                 
6 Čerpáno z těchto pramenů:  
Gürtler, Ch.: Gegen den Schönen Schein: Texte zu Elfriede Jelinek. Franfurkt am Main 1990. Str. 162-167. 
Jelineková, E.: Lačnost. Praha 2006. Přeložila Jitka Jílková. Str. 331–333. 
Janečková, Z.: Causa Elfriede Jelineková. Mladá fronta dnes, 27. 10. 2004. 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elfriede_Jelinek  
http://de.wikipedia.org/wiki/Elfriede_Jelinek 
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rok vycházet z domu. Ukončila předčasně studium divadelní vědy a dějin umění a jediným 

pojítkem s vnějším světem zůstávala matka. (Jelinek byla od dětství podrobena 

psychoanalytické léčbě. Kvůli tomu pak teprve začala být dle vlastních slov doopravdy 

nemocná, a právě toto nemohla matce dlouho odpustit.) Hodiny trávila před televizí, hltala 

detektivky, časopisy, komixy. Perfektní znalost žánrů triviální literatury a pracovních 

metod masmédií později využila ve svých textech, které doslova „staví“ formou koláže       

a montáže citátů z médií, z vysoké i nízké literatury, z filozofie i pornografie.7  

V roce 1967 vyšla knižně její prvotina, básnická sbírka Lízin stín (Lisas Schatten). 

V roce 1968, v době studentských bouří, zůstala v ústraní a psala jazykově experimentální 

prózu – bukolit, román k poslechu. Už v těchto dílech se objevila témata, která budou její 

tvorbu provázet trvale: role muže a ženy ve společnosti a násilí jako jediná forma vztahu 

mezi pohlavími. Smrt otce byla pro ni paradoxně osvobozením: opustila svou dobrovolnou 

izolaci, připojila se ke studentskému hnutí, účastnila se demonstrací, stala se součástí 

levicové intelektuální scény. Od té doby byla pro ni tvorba nemyslitelná bez vlastní 

politické a společenské angažovanosti. V roce 1969 dostala první literární ceny, ale už 

tehdy začaly také politické útoky ze strany pravicových extremistů, kteří se nechali slyšet, 

že vyznamenávány jsou teď dokonce i „pornografické texty“.8  

Poněkud bizarně působí fakt, že jediná zkouška, kterou Elfriede Jelinek ukončila 

své oficiální vzdělání, byla závěrečná zkouška ve hře na varhany na Vídeňské konzervatoři 

(1971). V té době ale žila v Berlíně a psala román Michael. Dětská kniha pro infantilní 

společnost (Michael. Ein Jugendbuch für die Infantilgesellschaft).  

Rok 1974 byl v životě spisovatelky důležitý z politického i osobního hlediska. 

Vstoupila do Rakouské komunistické strany (proto si také vysloužila přezdívku „rudá 

pornografka“), jejíž řady opustila až po sedmnácti letech v roce 1991. Důvod, proč k tomu 

došlo, není zcela jasný. Překladatel a ředitel česko-německého Fondu budoucnosti Tomáš 

Kafka se k tomuto tématu v rozhovoru pro pořad STOP v Českém rozhlase vyjádřil 

následovně: „Elfriede Jelinek je součástí jakéhosi konfliktu v Rakousku a její členství 

v Rakouské komunistické straně, což je mezi těmi komunistickými dinosaury vlastně taková 

strana light, je třeba chápat vlastně v rámci toho rakouského stýkání a potýkání se se svou 

minulostí, se svou přítomností, se svým šosáctvím. Její členství ve straně toleruji, myslím, 

                                                 
7 Gürtler, Ch.: Vorwort. In: Gürtler, Ch: Gegen den Schönen Schein: Texte zu Elfriede Jelinek. Franfurkt am 
Main 1990. Str. 7-10. 
8 Gürtler, Ch.: Vorwort. In: Gürtler, Ch.: Gegen den Schönen Schein: Texte zu Elfriede Jelinek. Franfurkt am 
Main 1990. Str. 13. 
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že ať se s tím vyrovná sama.“ 9 A divadelní vědkyně Zuzana Augustová, která byla hostem 

stejného pořadu, k tomu dodává: „Vůbec to levicové intelektuálství je ... na západě obecný 

jev do dnešního dne. Pokud mám přátele intelektuály ze západu, jsou to levičáci. (…) 

Pokud jde o komunismus nebo levicové ideje v díle Elfriedy Jelinek, není to zas až tak 

horké, až na její dramatickou prvotinu.“ 10 Jelinek, při vší až nesnesitelné jazykové brutalitě           

a záměrném nadužívání vulgarismů a blasfemických výrazů, lze považovat za autorku, 

která se snaží demytizovat obraz společnosti, ve které žije, a společenská i politická 

témata. Drsnost je pouze výrazem boje, války, která nepřetržitě zuří pod povrchem 

všednosti a která se projevuje například bojem mezi pohlavími, a spěje v každém případě 

ke katastrofickým koncům.  

Roku 1974 se Elfriede Jelinek provdala za Gottfrieda Hünsberga, jehož znala 

několik týdnů (v 60. letech patřil k avantgardnímu okruhu kolem bouřliváckého enfant 

terrible filmu i divadla, režiséra a dramatika Rainera Wernera Fassbindera). To byl krok – 

vzhledem k rezignované bezvýchodnosti, s níž se principielně staví ke vztahu mezi mužem 

a ženou, i vzhledem k jejím politicko-společenským postojům – jistě značně překvapivý. 

Nicméně i manželství praktikuje autorka osobitým způsobem: částečně žije ve Vídni 

(společně s matkou - až do její smrti v roce 2000), částečně s manželem v Mnichově.  

Zklamána reakcemi veřejnosti, štvavou politickou propagandou extrémistickou 

pravicovou stranou, která zneužila jejího jména a názorů ve své politické kampani,              

a nedostatkem solidarity ze strany kolegů, stáhla se Jelinek v dubnu 1996 do ústraní            

a odmítala poskytovat jakékoli rozhovory médiím. V roce 2000 zakázala uvádění svých 

her v Rakousku na protest proti účasti pravicově extremistické Strany svobodných v čele 

s kontroverzním Jörgem Heiderem ve vládní koalici. Zákaz odvolala až v roce 2003. 

Elfriede Jelinek bývá někdy charakterizována jako autorka patřící k proudu 

radikálního feminismu, ale jak patrno, není to s jejím pojetím feminismu tak jednoduché. 

Její hlavní snahou je provokativním způsobem upozorňovat na společenské problémy         

a tabuizovaná témata. Vatikán ji dokonce nazval „obscénní spisovatelkou“ pro její 

otevřené texty o sexualitě či pornografii. Jelinek byla ovlivněna za svého mládí mnoha 

intelektuálními a filosofickými proudy, její sociální cítění je velmi silné a v jejím stylu je 

patrná snaha o maximální možnou „autentičnost“ literárního textu. Pokud je možné 

Elfriede Jelinek vůbec někam zařadit, pak snad rámcově k proudu marxistického 

feminismu – který je ovšem sám o sobě vnitřně dosti rozrůzněný.  

                                                 
9 www.rozhlas.cz/cro6/stop/_zprava/136821 
10 Ibid.  
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Raný marxismus se dle Pam Morris11 pokoušel vysvětlit podřízené postavení žen na 

základě třídního rozdělení společnosti. Strukturální nerovnosti třídních vztahů mezi 

buržoazií a třídou pracujících vznikají na základě nerovných materiálních a ekonomických 

podmínek existence. Práce související s rodinou znevýhodňovala ženy v těžkých 

podmínkách zejména 19. století na trhu práce. Proto se přítomnost žen omezovala jen na 

úkoly reprodukčního a domácího charakteru a na nejhůře placené práce. Existence 

„oddělených sfér“ vyhovuje zájmům kapitalistů i mužů z dělnické třídy, a proto její diktát 

trvá dodnes. Tento výklad má podle Morris sice různé nedostatky, například podřízené 

postavení ženy se objevuje mnohem dříve, než začala průmyslová (kapitalistická) výroba, 

ale byly to první teze, které začaly poukazovat na nerovné postavení žen z jiného hlediska 

než z pozice bílé heterosexuální ženy střední třídy. 

V sedmdesátých letech, jak dále uvádí Morris, začaly ovlivňovat britskou 

marxistickou teorii a literární kritiku myšlenky marxistické poststrukturální kritiky 

rozvíjející se ve Francii. Důraz se přesunul na otázky produkce sebeidentity 

prostřednictvím jazyka. Zásadní roli tu sehrála Lacanova teorie psychoanalýzy. Poznání, že 

vedle materiálních podmínek existence hraje v našem vnímání „reality“ významnou roli      

i jazyk, osvobodilo marxistickou kritiku od jejího realistického přístupu k literatuře. 

Snahou žen bylo vytvořit si nějaké společné dějiny, protože dělnická identita byla 

konstruována pouze jako mužská, a proto byla ženám upřena jakákoli identita a třídní 

sounáležitost. Nerovné sociální podmínky jsou hlavní příčinou útlaku a odsunutí žen 

z veřejného prostoru.  

Cora Kaplan se ve svém eseji Pandora´s box12 vymezuje proti představě jakéhosi 

„sňatku“ mezi feministickou literární kritikou a marxistickým feminismem. Podle ní se 

feministická kritika snaží pouze mapovat texty ze svých specifických pozic a Pandořina 

skříňka vznikla tím, že feministická kritika byla přijata konzervativní kritikou.                  

Na feministické kritice se jí nelíbí, že nezohledňuje kategorie třídy a rasy, které jsou 

v jazyce sexuální diference přítomny. Cílem marxistického feminismu by mělo být podle 

Kaplan propojení mezi ženskou subjektivitou a třídním původem. Autorka poukazuje         

na fakt, že představa ženské emancipace pramenila z uplatnění ženy jako individua 

v revolučním, politickém procesu. Marxistická kritika má za to, že literatura psaná ženami, 

pocházejícími z buržoazní vrstvy, zahrnuje problematiku žen z pouze jedné třídy, ženy 

                                                 
11 Morris, P.: Literatura a feminismus. Praha 2000. Přeložila Marian Siedloczek a Renata Kamenická. Str. 
197-207. 
12Kaplan, C.: Pandora´s box. In: Warhol, R. R. and Price Herndl, D.: Feminisms: An Anthology of Literary 
Theory and Criticism. New Jersey 1991. Str. 857-877. 
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z chudých poměrů jsou pro ně méněcenné (Cora Kaplan odkazuje k Virginii Woolf, která 

ve svých zápiscích píše o služebných jako o bytostech nižší kategorie), podle Kaplan 

nesmíme těmto autorkám ale dávat příliš velkou vinu, protože jejich myšlení bylo otrokem 

doby, ve které žily. Autorky marxistického feminismu se snaží vnímat všechny ženy jako 

jednu třídu, která nemá kolektivní identitu a kterou si musí vytvořit.  

Patriarchát pro Jelinek představuje kapitalismus, který má za následek společenské 

utlačování. Mocenské vztahy, násilí a společenské problémy jsou častými tématy, kterými 

si zabývá. Používá vlastní „umělý“ jazyk, aby upozorňovala na to, že i námi běžně 

používaná řeč je nástrojem moci a patriarchátu a vede k násilnému utlačování „minorit“. 

V její kritice společnosti se zcela zřetelně zobrazují myšlenky marxistické poststrukturální 

kritiky, ve své tvorbě se pokouší nově pracovat s pojmem třída, resp. s útlakem 

vyplývajícím z třídního boje a s jazykovými prostředky.  

I přes problematické přijetí jejího díla publikem (čtenářskou obcí), bylo Elfriede 

Jelinek během života uděleno nesčetné množství cen za literaturu: např. v roce 1969 cena 

za lyriku a prózu u příležitosti  rakouského kulturního týdne mládeže, v roce 1986 prestižní 

cena Heinricha Bölla, v roce 1987 cena za literaturu ve Štýrsku, v roce 1996 cena              

za literaturu v Brémách, v roce 1998 cena Georga Büchnera od Německé akademie pro 

jazyk a básnictví, v roce 2002 a 2004 cena za dramatický počin (Mülheimer 

Dramatikerpreis), v roce 2004 cena za rozhlasovou tvorbu, cenu Franze Kafky za literaturu 

v Praze a konečně v prosinci 2004 jí byla udělena Nobelova cena za literaturu. Celý svůj 

život se snaží upozorňovat na palčivé sociální a politické problémy ve své tvorbě či 

otevřenou kritikou při svém vystupování na veřejnosti. 

 

2.2 Dílo Elfriede Jelinek13 

Elfriede Jelinek se snaží ve svých dílech uplatňovat metodu dekonstrukce                 

a odcizení jazykového materiálu, odhaluje mocenské poměry ve společnosti, násilí             

a sexualitu, problematizuje diskurs mužství a ženství a jazyk, který používá, metafora či 

satira, ji pomáhají poukazovat na tyto problémy. Ve svých hrách a díle využívá techniku 

montáže, citátů a koláže. 

                                                 
13 Čerpáno z těchto pramenů:  
Gürtler, Ch.: Gegen den Schönen Schein: Texte zu Elfriede Jelinek. Franfurkt am Main 1990. 
Jelineková, E.: Lačnost. Praha 2006. Z německého orig. přeložila Jitka Jílková. Str. 7-12. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Elfriede_Jelinek 
http://www.livres.cz/clanek.asp?polozkaID=16395 
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Nejsilnějším nástrojem, který Jelinek používá, jak uvádí Barbora Schnelle, „je jazyk, 

s jehož pomocí dokáže odhalit společenské tendence, proti kterým vystupuje – xenofobií 

chování, popírání faktů minulosti, nerovnoprávné zacházení s ženami, mediální 

manipulovatelnost společnosti a z ní pramenící společenské výboje včetně nejnovějších 

válečných konfliktů. Je to právě jazyk, kterým referuje o sobě a kterým je vytvářena její 

identita.“14  

B. Schnelle15 dále píše, že pro Jelinek samotnou i pro její literární činnost je hnacím 

motorem společensko-politická angažovanost bez ohledu na reálnou společenskou odezvu. 

Vyjadřuje svůj nesouhlas s tím, že by mělo být umění chápáno jako součást konzumní 

kultury a že bychom se měli snažit, aby k tomu nedošlo a nedovolit to. Jelinek se snaží o 

vytvoření takového divadla, které by bylo závislé na slově a nevedlo by k čistému divadlu 

reprezentace (tzn. gestické aj. provedení – interpretace slova na jevišti). Podobně jako 

Berthold Brecht se pokouší o rozbourání hranic mezi jevištěm a hledištěm, snaží se, aby 

postavy reprezentovaly skutečně jen samy sebe, aby nezbylo žádné místo pro přetvářku a 

iluzi. Jelinek chce prosadit novou formu politického divadla, poukazuje na nutnost 

společenské změny, zároveň je ale člověk v jejím díle ztrácí příslušnost ke společenské 

třídě, je prezentován bez své identity, je vláčen světem ovládaným mocenskými 

mechanismy založenými na zákonech trh a tržního hospodářství. Její postavy se neudále 

hledají. 

Spisovatelka16  prožívala traumaticky průběh psychické nemoci a smrt svého otce a 

tyto zážitky se později vícekrát pokusila literárně zpracovat, zejména pak svůj vztah k otci 

a vlastní pocit viny za to, že se „podílela na otcově zavraždění“ (Ein Sportstück, 1998). 

Tyto motivy obsahují zralé divadelní texty z pozdějšího období, stejně jako raná lyrika. 

Průlom na literárním poli znamenal román Milovnice (Die Liebhaberinnen), vydaný 

v roce 1975. Jedná se jak o parodii žánru triviální literatury, tzv. románu pro ženy, tak        

o perzifláž tzv. Heimat-románu. Heimat-roman, tradiční žánr, opěvující krásy idylické 

rakouské přírody, představuje po druhé světové válce nejkonzervativnější proud                 

v rakouské literatuře. Jelinek líčí Rakousko jako „tyrolský Disneyland“ a zároveň 

nepříjemně upomíná na nacistickou ideologii Blut und Boden. Jelinek ovšem do „krásného 

                                                 
14 Schnelle, B.: Elfriede Jelinek a její divadlo proti divadlu. Brno 2006. Str. 15. 
15 Ibid. Str. 21, 261 a 271. 
16Literární tvorba autorky je bohatá a rozmanitá, ve své práci jsem se však rozhodla přestavit jen její část, a to 
takovou, kterou považuji za stěžejní. Její tvorbou a bibliografií se detailně zabývají jiné publikace. Např.: 
Schnelle, B.: Elfriede Jelinek a její divadlo proti divadlu. Brno 2006 a Mayer, V. a Koberg, R.: Elfriede 
Jelinek. Ein Porträt. Reinbek bei Hamburg 2006. 
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údolí“17 umisťuje továrnu, která je východiskem i posledním útočištěm hlavních hrdinek 

Brigity a Pauly, nevyučených šiček podprsenek. Text je napsán se záměrným chladem a až 

cynickým autorským odstupem, je jakýmsi exemplárním protokolem o bezvýchodnosti 

ženského osudu, ať už se odehrává na rakouské vesnici či na maloměstě poloviny 70. let. 

Atmosféra prázdnoty a pustoty, životní marnosti a bezvýchodné banality životů nás nutí 

rozpomenout se na ledacos z každodenní reality „reálného socialismu“ v témže desetiletí. 

Když Jelinek nechává způsob jednání osob nepropracovaný, vztahuje se k poznatkům 

historického materialismu o zbožní povaze lidských vztahů. Tímto románem v podstatě 

demonstruje tezi, že žena nemá vlastní osud ani životní příběh, leda že se přilepí                

na nějakého perspektivního muže. Za tímto účelem jí slouží vlastní tělo, její jediný výrobní 

prostředek (své tělo za tímtéž účelem zkrášluje – ovšem pouze do doby, než otěhotní, a 

vyhlédnutý muž je nucen se s ní oženit). V tomto díle tematizuje problematiku vztahů mezi 

muži a ženami a mezi ženami navzájem a dále problematiku mateřství. Už název textu 

Milovnice (v originále doslova Milenky) je krutě ironický, protože jediným principem 

mezilidských vztahů, jediným hnacím motorem je tu namísto lásky nenávist, namísto 

smyslového okouzlení fyzický hnus. Ostatně všechny ženy v tomto literárním světě jsou 

tak jako tak mrtvé, a jak autorka za použití skvělé literární zkratky poznamenává, některé 

dokonce tak dlouho, že mohou přihlížet ještě i smrtelnému zápasu vlastních dcer. 

Její skutečnou prvotinou byl však román bukolit, který autorka napsala v roce 1968, 

ale uveřejněn byl až roku 1979. Následovala kniha  jsme volavky, bejby! (wir sind 

lockvögel, baby!, 1970), která se při uvedení prezentovala přebalem v existencialisticky 

černé barvě, ovšem z lesklého plastu, omyvatelná jako spotřební výrobek, a jako na 

školním sešitě byl do průhledné kapsičky zasunut lístek se jménem a titulem. Ještě před 

vnitřní stránkou s titulem byla perforovaná strana, která nabízela šest obměnitelných 

alternativních názvů. Nadpis „návod k použití“ nás opět, podobně jako obálka, odkazoval 

na knihu jako na spotřební předmět (to, že úprava knihy, zvláště zjevně ručně vsazený titul, 

byl už tehdy mnohem dražší než tradiční obálka, patřilo také k tématu). Přímé oslovení 

čtenáře a spojení „zacházení s knihou“ a „zacházení s režimy (a jejich mocí)“ je rovněž 

třeba přiřadit ke snaze oné doby o spojení politiky a hry. U Jelinek je nápadné, že už          

v první větě románu tematizuje tuto paradoxii, která je celému takovému podniku nutně 

vlastní. Postoj vyprávění je vůči čtenáři autoritativní, výzva k jednání má gramaticky 

formu rozkazu, sémanticky ale něco vyžaduje, diktátorskou formou, vyžaduje 

                                                 
17 Jelineková, E.: Milovnice. Praha, 1999. Přeložila Jitka Jílková. Str. 8. 
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neposlušnost. Jelinek hovoří o kolektivním Nad-Já –  tedy o masových médiích a jimi 

zprostředkovávaných obsazích a formách. V tomto okamžiku stojí ještě tištěná média a 

televize v díle Jelinek rovnocenně vedle sebe, zatímco později už jednoznačně dominuje 

televize.   

Dalším provokativním dílem byl román Michel. Dětská kniha pro infantilní 

společnost (Michael. Ein Jugendbuch für die Infantilgesellschaft, 1972), jež je narážkou na 

hlavního nacistického kulturního ideologa Josepha Goebbelse. V textu se pojednávají 

mediální mýty a idoly, které hrdinkám nahrazují realitu. Elektronická masmédia (obzvláště 

televizi) staví do role  Jelinek jako „nad-já“ nesvéprávné společnosti.  

V roce 1977 vyšla tiskem její první divadelní hra Co se stalo, když Nora opustila 

svého manžela aneb Opory společnosti (Was geschah, nachdem Nora ihren Mann 

verlassen hatte), premiéru měla v říjnu 1979 ve Štýrském Hradci. Název parafrázuje tituly 

dvou her slavného norského dramatika druhé poloviny 19. století Henrika Ibsena. Jelinek 

zasazuje velmi volné pokračování Ibsenovy Nory do 20. let dvacátého století, do doby 

začínajícího fašismu; současně však v této dramatické prvotině zpochybňuje či možná 

modifikuje některé postoje feminismu 70. let. K této hře uvádí Zuzana Augustová: „Ve své 

dramatické prvotině zesměšňuje militantní feminismus 70. let a zároveň mu vyčítá 

apolitičnost a ignorování ekonomických předpokladů emancipace.“18 V rozhovoru pořadu 

STOP pro Český rozhlas uvádí: „[Ve hře Co se stalo, když Nora opustila svého manžela] 

jde o hlubší problémy. Ani nemusíme vědět, že byla komunistkou, že skrze patriarchát 

kritizuje kapitalismus. Myslím, že opravdu mnohem podstatnější je tam kritika naší 

civilizace, ať jí říkáme patriarchát nebo nějak jinak. (…) Dává mnohem víc zabrat ženským 

postavám než těm mužským. Jde tady o jakousi ztrátu lidství a násilí na ženách. To 

neznamená, že ty ženy jsou lepší, což si jistě nemyslí ani feministky, pouze nemají ten 

prostor ve společnosti a tu sílu třeba i svůj egoismus uplatnit tolik jako muži, kterým je to 

přiznáváno naší kulturou jako jejich nezadatelné právo.“ 19 Domnívám se, že označení 

„militantní feminismus“ není zcela přesný, Jelinek spíše poukazuje v této hře na nová 

východiska radikálního feminismu, která se v této době rodila. Podle mého názoru naráží 

např. na Betty Friedan, která ve své knize Femine Mystique20 zobrazuje problém „beze 

jména“. Později její teorii kritizovaly autorky třetí vlny feminismu a vyčítaly jí zřejmě to 

samé, co Jelinek – že pojednává o problému „beze jména“, který se týkal pouze bílých 

                                                 
18 Augustová, Z.: Causa Elfriede Jelineková. Reflex, 8. listopadu 2004. 
19www.rozhlas.cz/cro6/stop/_zprava/136821 
20 U nás tato kniha vyšla u nakladatelství Pragma, Praha 2002. 
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amerických  žen střední vrstvy, a tedy že nezahrnuje do své kritiky i jiné společenské 

aspekty, jako jsou např. etnicita či chudé vrstvy obyvatelstva. Nora Elfriede Jelinek je, dle 

Lenky Jungmannové, sice „samostatná, ale vzhledem ke společenským stereotypům již není 

sama sebou. Třebaže překonala otroctví rodiny, stala se otrokyní výrobní společnosti jako 

součást továrního stroje. Hra končí nešťastně, cesta k samostatnému jednání ženské 

dramatické postavy se tak jakoby ve svých důsledcích ukazuje nemožná.“21 Jelinek 

poukazuje v této hře v duchu marxistického feminismu na ženu jako na výrobní prostředek, 

na ženu, která je nucena být součástí ekonomického trhu a svým tělem se stát „částí 

výrobního stroje“. Hlavní příčinou útlaku žen z chudých vrstev je třídní nerovnost a 

kapitalismus, který je nástrojem patriarchátu.  Marxistický feminismus poukazuje na to, že 

teoretikové marxismu vykázali ženy do oddělené reprodukční a domácí sféry a tento 

přesun do čistě biologické kategorie jim odepřel historickou a sociální identitu. Jelinek 

kritizuje kapitalismus jako nástroj patriarchátu, protože ženám nebylo umožněno vytvořit 

si třídní identitu, byly odsunuty z veřejného prostoru do domácností a náležela jim pouze 

práce v domácnosti nebo ta nejpodřadnější práce v továrnách, kde musely ženy opět 

poslouchat muže, který se k nim stavěl „zcela přirozeně“ jako pán ke svému majetku.   

Její další román Vyděděnci (Die Ausgesperrten, 1980) je obrazem perverzní a 

cynické sexuality a lhostejného násilí. Čtyři pubertální hrdinové v noci brutálně přepadají 

chodce za jediným účelem: aby se vydělili z masy, zviditelnili se. Příběh se odehrává ve 

Vídni a existenciální nuda mladistvých antihrdinů se rozvíjí na půdě zamlčeného nacismu a 

skrytého násilí maloměšťácké rodičovské generace. Georg Schmid analyzuje text Jelinek 

jako denunciaci 50. let ve Vídni, text zřetelně stanovuje, že vyhoštění – a pořád také            

i uvěznění – nemohou uniknout ze symbolického univerza nechutnosti. Vyděděnci byli také 

zfilmováni a podle Schmida se film svým pojetím zdařil jen málo, což vyplývá z toho, že 

nereflektuje, „že to jsou právě 50. léta, která představují ten velký zločin, a nikoli ta 

neškodná rodinná vražda…“22 

V 80. letech se v tvorbě Elfriede Jelinek objevuje další důležité téma: téma ženy       

v umění. Jelinek stále znovu variuje otázku, zda se žena může v mužské společnosti stát 

tvůrkyní, nebo zda je odsouzena nanejvýš k roli objektu umění. A také, zda žena ještě 

dokáže uvidět sebe sama, zachytit svou identitu, anebo už existuje jen jako mužská 

                                                 
21 Jungmannová, L.: Žena jednající. K zobrazení ženy v dramatice 20. století. In: Kalivodová, E. a Knotková-
Čapková, B.: Sborník textů Ponořena do Léthé. Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta. Praha 2003. 
Str. 146. 
22 Gürtler, Ch.: Vorwort. In: Gürtler, Ch.: Gegen den Schönen Schein: Texte zu Elfriede Jelinek. Franfurkt 
am Main 1990. Str. 10. 
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projekce, jako obraz ženy, vytvořený mužem. Premiéra její druhé divadelní hry Klára S. 

(Clara S.) v Bonnu roku 1981 v režii Hanse Hollmanna znamenala divadelní skandál. Na 

scéně se s básnickou a časovou licencí prolnou osudy Kláry a Roberta Schumannových, 

lépe řečeno jejich jelinekovská parafráze a interpretace, se zkarikovaným obrazem 

italského fašistického poety Gabriela d´Anunncia.  

Zřejmě nejautobiografičtějším románem Elfriede Jelinek je Pianistka (Die 

Klavierspielerin) z roku 1983. Autobiografičnost lze spatřovat v jednotlivých motivech: 

ctižádostivá a tyranská matka, která dceru předurčí pro dráhu klavíristky a zároveň jí 

zabrání ve vzestupu, aby ji k sobě natrvalo připoutala. Proto zřejmě docházelo                    

k nemístnému ztotožňování literární fikce (až naturalistické líčení sexuálních „zálib“ 

hrdinky, voyerismus, masochistické fantazie, sexuální ponižování partnera jako důsledek 

neschopnosti navázat milostný vztah) s reálnou osobou autorky. Paradoxně právě toto 

netypické dílo (a interpretace autorčiny osobnosti skrze ně) znamenalo pro Jelinek 

mezinárodní úspěch a následně i překlady předchozích děl do různých jazyků. A ovšem též 

probuzení zájmu o reálný život autorky.  

Román byl v roce 2001 zfilmován rakouským režisérem Michaelem Hanekem. Dílo 

vzbudilo vlnu nadšení i odporu a odsouzení – chladně zobrazuje život učitelky klavíru a 

její intimní život, který je pokřiven vlivem despotické matky, s níž žije. Divák se podle 

autorky stává voyeurem a „okénkem“ sex shopu sleduje život protagonistky i její 

„zvrácené“ sexuální touhy. Film zobrazuje pohled člověka, který jako by šel náhodou 

kolem, naznačuje hlavní teze románu, ale neodkrývá více, než je třeba, divákova fantazie 

tak musí pracovat sama. Podle Šárky Gmiterkové23 pomíjejí mnozí „odpůrci“ filmu více 

možností čtení a snímek i jeho interpretační bohatství uzamykají mezi pevné zdi 

konečných definic. Jako příklad uvádí recenzi Aleny Prokopové, která píše: „Všichni se 

chovají mimořádně odporně (…) závisle na sobě. (…) Ohniskem napětí je ovšem Erika, 

která zpočátku vypadá pro své okolí neškodně. Pak si ovšem uvědomíme, že hrdinčina 

matka je sice chamtivá megera, ale takové zacházení si skutečně nezaslouží.“24 Gmiterková 

shrnuje postoj Prokopové v recenzi k filmu následně: „Pianistka působí samoúčelně díky 

postavám bez psychologického zázemí a Hanekemu šlo spíš o vyvolání pořádného 

skandálu než o podobenství různých forem odcizení v moderním světě.“25 Podobně 

                                                 
23 Gmiterková, Š.: Spodní tóny Pianistky. In: Knotková-Čapková, B.: Ročenka katedry / Centra genderových 
studií, 03/04. Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií. Praha 2004. Str. 75-82.  
24 Ibid. Str. 77.  
25 Ibid. Str. 77. 
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odsuzuje snímek i Karel Thein, který o Pianistce hovoří „ jako o smutné hře na 

inteligenci“26 a používá argumenty podobající se výrokům Prokopové.  

Podle pozitivních kritik film naopak přinesl nový pohled na ženu a na její možné 

prožívání vlastní sexuality a identity. Gmiterková uvádí, že John Champagne ve své 

recenzi poukazuje na to, že „Pianistka je buďto vítána jako demonstrace prostředků, jimiž 

patriarchát utlačuje ženy, anebo bude chladně přijata coby další projev snahy připsat 

ženám podíl na jejich vlastním útlaku. (…) Champagne rovněž zdůrazňuje, že na rozdíl od 

mnoha jiných uměleckých filmů kamera hlavní hrdinku nikdy nefetišizuje, to znamená 

nefragmentarizuje její tělo do série detailů a velkých detailů. Pisatel neopomíjí ani 

problematické prvky Pianistky, jakými je například patologické vykreslení mateřství bez 

přítomnosti otce a v podstatě pasivní, nevědomý charakter Eričiny vzpoury vůči 

systému.“ 27 Pro mnohé diváky byl (a je) šokující, nicméně i díky filmu Pianistka se dostala 

Elfriede Jelinek do širšího povědomí diváků i čtenářů. 

Vedle „ženské otázky“ sílí v 80. a 90. letech v díle Elfriede Jelinek téma 

zamlčovaného a aktivního podílu Rakouska na nacismu, spolu s kritikou současného 

rasismu, xenofobie a masového sportu, který v sobě jako forma moderního boje a ničení 

fyzického světa (od lidského těla po přírodu) skrývá fašizující tendence. Za hru 

Burgtheater z roku 1985 (která pochopitelně dodnes v Burgtheateru uvedena nebyla), 

pojednávající o pronacistickém působení předních hereckých idolů, si spisovatelka 

vysloužila nadávku „Nestbeschmutzerin“28. Jelinek se též aktivně zapojuje do politického 

dění ve své zemi. V roce 1986 žádá spolu s dalšími spisovateli odstoupení prezidenta Kurta 

Waldheima, jehož nacistická minulost vyplula na povrch už v době předvolební kampaně. 

Na Waldheimovo zvolení reaguje též umělecky: dramoletem o náčelníkovi kanibalů, který 

nese název Prezident Večerní Vánek (Praesident Abendwind, 1987), velmi volně podle J. 

Nestroye. Pověstnou se stala její děkovná řeč In den Waldheimen und auf den Haidern, 

kterou pronesla při převzetí Ceny Heinricha Bölla v Bonnu v roce 1986 a v níž odkazuje na 

současný pravicový extremismus, nacismus i negativní vztah Rakouska k vlastním 

kritickým básníkům.  

Roku 1987 zveřejnila Jelinek třetí hru tzv. feministické trilogie Nemoc aneb 

Moderní ženy (Krankheit oder Moderne Frauen), která byla uvedena byla opět v Bonnu     

v režii Hanse Hollmanna. I v tomto díle jde o absenci ženské řeči v mužské společnosti a   

                                                 
26 Ibid. Str. 77. 
27 Ibid. Str. 78-79. 
28 Překlad: Ta, která kálí do vlastního hnízda. (pozn. autorky) 
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o identitu ženy, která se vyskytuje jen jako projekce mužských představ. Ženy se snaží 

nalézt jinou možnost existence, ale v rámci rozpadajícího se patriarchálního pořádku 

(mužské figury jsou už jen karikaturou sebe sama) se jim to daří jedině skrze hrůzné 

vybočení z řádu života: žena se tu může zviditelnit jen jako ztělesněná choroba a nebo 

v podobě upíra.  

V románu Chtíč (Die Lust, 1989) se Jelinek dokonce pokusila o vytvoření ženské 

pornografie, ale ukázalo se to jako nemožné, neboť oblast sexuality i jejího slovního 

vyjádření je odnepaměti doménou mužů. Výsledkem se tak oproti záměru stal obraz 

sexuálního násilí, jehož jsou ženy obětí. V Chtíči mýtus centrálního násilí stvoření určuje 

strukturu veškerého textu, neboť jen z takové perspektivy se rozvíjí parareligiózní rétorika 

takových otázek a nekonečných přímých oslovení a kolektivních vět s „my“, u kterých se 

zdálo, že všechny dohromady přejímají fundus katolicismu. Zvrácená touha, která 

pohybuje dílem Chtíč, je tedy především blasfemický motiv, motiv grotesky, vtipu, 

travestie, nejen religiózní, ale také literárně-dějinný motiv. Rétorika Jelinek sleduje 

především pravidlo, které vybudovává za každou sexuální metaforou nějakou metaforu 

sociální. Tak ovládá řeč, sexualitu a tělo, které ztrácí jejím popisem „tělesný“ význam, 

stává se pouze metaforou, symbolem. 

Všechna klíčová témata se ještě jednou objevila v opus magnum Elfriede Jelinek, 

gigantickém Anti–Heimatrománu Děti mrtvých (Die Kinder der Toten, 1995). Autorka       

v něm zpracovala rakouskou historii formou strašidelného hororu. Na 666 stranách ožívají 

oběti holocaustu jako nemrtví – upíři a zjevení – a pohybují se mezi živými, někdejšími 

pachateli. V době, kdy Jelinek toto dílo tvořila a poté zveřejnila, skutečně vystupují ti, kdo 

přežili holocaust, a jejich potomci s hromadnými žalobami proti  bankám Švýcarsku, které 

doposud v tichosti zadržovaly zlato židovských obětí. 

Mezi poslední její díla patří Lačnost (Gier, 2000, české vydání 2006), která 

pojednává o příběhu mladého policisty a osudech tří žen, které se objeví v jeho životě. 

Jejich příhody se vzájemně prolínají a dávají vyvstat příběhu o brutalitě a ztraceném 

lidství. Ženy a domy se v díle stávají pouhými objekty a je s nimi podle toho tak                 

i zacházeno. Román se formálně pohybuje mezi tragédií a fraškou. Veškeré dění v románu 

autorka podrobuje kritice.  Mezi její poslední díla patří divadelní hry Babel (2005) a Ulrike 

Maria Stuart (2006).  
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3 Neviditelné ženy umění 

 V dnešní době, kdy se mluví o rovnoprávnosti žen, se musejí ženy v praxi často 

rozhodovat mezi kariérou a rodinou, anebo se snažit skloubit obě činnosti dohromady, 

přičemž si jsou vědomy, že ani jedno nemohou vykonávat na sto procent. Na ženy je stále 

nazíráno jinýma očima a jsou měřeny jiným měřítkem. Ženy i dnes hledají místo 

nezatížené normativním řádem patriarchální společnosti, kde by mohly „svobodně“ 

prožívat vlastní identitu. Kdy ale začala snaha žen vystoupit ze své „neviditelnosti“? Linda 

Nochlin se ve svém eseji Proč neexistovaly žádné velké umělkyně?29 zabývá absencí žen 

umělkyň v historii.  

Autorka nejprve definuje, co je umění. Dle ní není uměním bezprostřední, niterný 

výraz emocionální zkušenosti jednotlivce, není přenesením soukromého života do vizuální 

sféry. Věnovat se soustavně umění znamená rozvinout konzistentní jazyk formy, více či 

méně spjatý s určitými dobově definovanými konvencemi, schématy a systémy záznamu, 

které je třeba si osvojit nebo jej rozvinout, ať už studiem nebo osobním experimentováním. 

Dále se zamýšlí nad „problémem“, zvaným absence umělkyň; o němž píše: „Takzvaný 

ženský problém – stejně jako všechny lidské problémy (myšlenka říkat ‚problém‛ všemu, co 

souvisí s lidmi, pochází samozřejmě z poměrně nedávné doby) – nemá ‚řešení‛, neboť 

jedním z lidských problémů je i neustálá snaha přeformulovat povahu situace nebo 

radikálně změnit stanovisko či program z hlediska ‚problému‛ samotného. Právě proto 

nejsou ženy a jejich situace v umění nebo dalších oblastech ‚problémem‛, který by měl být 

posuzován z hlediska dominantní mužské mocenské elity. Naopak: ženy samy se musí začít 

považovat za alespoň potenciálně, když už ne skutečně rovnocenné; musí být ochotny 

postavit se čelem faktům vyplývajícím z jejich situace a zapomenout na sebelítost                

i pokušení nechat to být. Zároveň musí vyhodnotit vlastní situaci s takovým stupněm 

emocionálního a intelektuálního nasazení, aby vytvořily svět, v němž bude vše, oč usilují, 

nejen možné, ale také aktivně podporované společenskými institucemi.“ 30 

Nochlinové otázka „Proč neexistovaly žádné velké umělkyně?“ poukazuje na bílé 

místo v historii, zapříčiněné specifickými politickými a ideologickými okolnostmi, jež      

ve svém důsledku vedly k podřízenosti žen. „Muži vyžadují od žen nejen podřízenost, ale   

i bezvýhradnou náklonnost. Proto ženy často oslabují nejen internalizované požadavky 

muži ovládané společnosti, ale i nadbytek materiálních statků a pohodlí. Žena ze středních 

                                                 
29Nochlin, L.: Proč neexistovaly žádné velké umělkyně? In: Pachmanová, M.: Neviditelná žena. Praha 2002. 
Přeložila Martina Pachmanová a Lucie Vidmar. Str. 25-65. 
30 Ibid. Str. 32-33. 
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tříd může ztratit daleko víc než jen své okovy.“31 Dle autorky je Umělec – Velikán 

samozřejmě chápán jako bytost obdařená „Géniem“ a jeho „Génius“ je zase považován za 

nadlidskou, nadčasovou a mysteriózní vlastnost, Nochlin ovšem tuto tezi zpochybňuje. 

V pozadí otázky o ženě jako umělkyni tedy nacházíme mýtus o Velkém umělci – 

jedinečném, božském; o muži, kolem kterého září aura v podobě jeho geniality. Proč se 

během dějin neobjevila žádná „geniální“ umělkyně, která by vyčnívala nad svými 

vrstevníky „Velkými umělci“? V cestě ke genialitě jí bránilo několik překážek. Např. ještě 

v 18. století se umělecká profese (malířství) dědila automaticky z otce na syna, u dcer se 

jakékoli nadání nebralo vážně – umění (nebo svému talentu obecně) se mohly věnovat 

pouze v rámci svého volného času. Jak vidíme, umění není svobodnou, autonomní činností 

jednotlivce nadaného schopnostmi, ale umělecká tvorba – jak z hlediska vývoje tvůrce, tak 

z hlediska povahy hodnot jeho díla – probíhá v určitém společenském kontextu a je jasně 

definovatelná institucemi, ať už se jedná o akademie, systémy patronátu nebo mýty            

o božském tvůrci či vyvrheli společnosti. 

Ženy musely překonávat samy v sobě výčitky, že se vzdaly rodiny na úkor své 

kariéry. Musely se vyrovnat s posměchem a blahosklonnou podporou ze strany 

společnosti. Na druhou stranu jako projev své nezávislosti začaly nosit mužské oblečení  – 

kalhoty (např. George Sand), nebo bez tradičního ostychu malovaly mužské akty, což 

zpočátku vzbudilo také značný rozruch. Důležité bylo (a stále je), že si ženy začaly 

uvědomovat, že je nutné neohroženě se postavit realitě vlastních dějin a přestat se 

vymlouvat a prosazovat průměrnost. Mohou naopak své pozice „outsiderů společnosti“ 

využít jako východiska své činnosti, „upozornit na obecné institucionální a intelektuální 

slabé stránky systému a podílet se na budování takových institucí, v nichž se myšlení stane 

výzvou dostupnou všem, mužům i ženám.“ 32 

Určitým druhem ženské manifestace za osamostatnění žen od mužů je jejich psaní. 

Zachovaly se deníky nebo korespondence žen zachycující jejich starosti, radostné události 

v životě i zamyšlení nad jejich vlastním postavením v rodině a ve společnosti. Později 

začaly ženy psát „veřejně“ a svá díla publikovat. Cesta k uznání ženské literatury jako 

plnohodnotné k tradičnímu literárnímu kánonu byla dlouhá a obtížná. Elaine Showalter se 

dle Libory Oates-Indruchové33 zabývá pouze profesionálními spisovatelkami, tedy těmi, 

které psaly za honorář, proto Showalter zaměřuje svoji práci až na 19. století, a tím přehlíží 

                                                 
31 Ibid. Str. 34. 
32 Ibid. str. 63. 
33 Oates-Indruchová, L.: Elaine Showalter a gynokritika. Apekt, 1, Bratislava 1995. Str. 91-93.  
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skutečnost, že mnoho žen psalo romány již před rokem 1800. Podle Showalter musely 

všechny literární subkultury projít dlouhou fází imitace dominující tradice a internalizace 

jejích standardů umění a názorů na sociální role. Pak následuje fáze protestu proti těmto 

hodnotám a politická obhajoba práv menšin včetně požadavků autonomie. Třetí fází je 

potom sebeobjevení, tj. obrácení se k sobě, částečné osvobození od závislostí vyplývajících 

z opozice, je to období hledání identity. Pro ženy - spisovatelky tomu odpovídá následující 

terminologie: v první fázi – feminním období (1840-1880), se intelektuálky snažily 

vyrovnat mužské kultuře a přijaly její představy. Pro anglické spisovatelky bylo příznačné, 

že psaly pod mužskými pseudonymy (např. George Eliot), což byl pokus o vyrovnání se 

s dvojím měřítkem v literatuře, kdy literatura psaná ženami byla považovaná za podřadnou. 

Pro americké autorky platil přesný opak – vybíraly si superfeminní pseudonymy typu „já-

maličká“, za které skrývaly „neženské“ vlastnosti – obrovskou energii, ekonomické 

pohnutky či profesionální schopnosti. V druhé fázi – feministickém období (1880-1920) 

odvrhly ženy pozici smířlivosti s mužskou kulturou a začaly používat literaturu 

k dramatizaci údělu ukřivděného ženství, nejčastějšími příklady jsou amazonské utopie. Ve 

třetí fázi – ženském období (od r. 1920) odmítají autorky napodobování i protest, neboť 

oba přístupy jsou formami závislosti, a obracejí se k ženské zkušenosti jako ke zdroji 

autonomního umění. V tomto umění získává na své oblibě román, který nebyl oblíbeným 

žánrem u mužů, a i proto ho ženy využívaly jako prostor pro svůj specifický styl psaní. 

Elaine Showalter ve svém eseji The female tradition34 upozorňuje na to, že touha 

psát, jako píší muži, je cílem a prohřeškem mnoha žen a že by naopak měly psát „jako 

ženy“, tj. podle vlastních pocitů, aniž by se musely porovnávat s mužskou „normou“. 

Důležitým prvkem literatury, kterou píší ženy, by mělo být zachycování jejich identity a 

zkušenosti, má se vyznačovat jistou osobitostí. Zejména literatura z období třetí (ženské) 

fáze se vyznačuje novým jazykovým vyjadřováním, uznávaným zdrojem ženské tvořivé 

síly se stávají hněv a sexualita. V průběhu třetí fáze se začíná problematizovat pohled na 

ženu jako na objekt, o které je psáno muži (feministická kritika – tzv. feministické čtení 

literárního kánonu), a na ženu jakožto aktérku psaní a vypravěčku své i ženské historie a 

zkušenosti (gynokritika). 

                                                 
34 Showalter, E.: The female tradition. In: Warhol, R. R. and Price Herndl, D.: Feminisms: An Anthology of 
Literary Theory and Criticism. New Jersey 1991. Zde i dále, není-li uvedeno jinak, jde o překlad autorky této 
bakalářské práce Jarmily Jelínkové. Str. 269-287.  
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  Také Mary Jacobus se ve svém eseji Reading woman35 pojednává o ženském psaní 

a feministické kritice. Feministická kritika se soustředila na ženské čtenářky jako na ženy, 

které si samy vytváří různé významové systémy, jež mohou odmítnout nebo i odstranit 

patriarchální čtení a tradiční genderové hierarchie. Ženy musejí vykročit z obrazu svých 

rolí, které jsou také konstruktem dosavadní společnosti, a pokračovat v ženském čtení 

jakožto v autentickém čtení ženy. Již Virginia Woolf vykresluje dle Jacobus genderovou 

identitu jako proměnlivou, rozmanitou a zaměnitelnou. Podle Woolf, upřesňuje Jacobus, je 

oblečení tím, které nás nosí, a ne naopak, proto je pro ženu důležité zbavit se předsudků a 

„špatného svědomí“, že dělá něco špatného; pro ženu je důležité vymanit se z uměle 

vytvořené ženské identity a dokázat být nejen finančně nezávislá, ale i vytvořit si prostor 

pro sebeidentifikaci a sdělování své zkušenosti jiným („mít vlastní pokoj“ 36) .  

Pokud dojde ke splynutí spisovatelky s tím, o čem píše, dojde k odstranění rozdílů 

mezi subjektem a objektem – mezi ženou spisovatelkou a ženou, o které se píše, a také 

mezi ženou čtenářkou a ženou, o které se čte. Způsobů, jak se vymanit z patriarchálního 

literárního kánonu i z patriarchální společnosti, je mnoho. Důležité ale je, aby žena mohla 

vystoupit ze své neviditelnosti, uvědomila si svoji identitu a vystoupila ze společenských 

konstruktů utvořených muži, které ji definují jako „tu druhou“ a „méněcennou“. Ženské 

umění je odlišné právě díky socializačním procesům, které ženy odsoudily do role 

„druhého pohlaví“. Simone de Beauvior píše, že člověk se nerodí jako muž nebo žena, ale 

že se jimi stává v procesu jednostranně zaměřené socializace: „Žena je určována a 

diferencována vztahem k podstatnému. On je subjekt, on je absolutno: ona je to Druhé.“37  

Elfriede Jelinek je autorkou, která je ve své tvorbě velmi ovlivněna polarizací 

vztahu mezi ženou a mužem v současné společnosti. Její tvorba poukazuje na toto 

nerovnoprávné postavení žen a na záměrné zneviditelňování žen (nejen umělkyň) 

v současném světě. Důvodem tohoto útlaku jsou pro ni zavedené sociálně-ekonomické 

podmínky existence. Jelinek vnímá ženu jako bytost, která je vždy postavena mimo 

oficiální dění, a jak uvádí Barbora Schnelle – „je pro Jelinek reflexe uměleckého díla ženy 

vždy spojena s jistým opovržením a s násilnou biologizací.“38 Jedním z důležitých úkolů, 

které si Jelinek klade za cíl, je přivést ženu opět do „viditelného“ veřejného prostoru a 

vrátit ji status plnohodnotné bytosti vymaňující se z mužské hegemonie. 

                                                 
35 Jacobus, M.: Reading woman. In: Warhol, R. R. and Price Herndl, D.: Feminisms: An Anthology of 
Literary Theory and Criticism. New Jersey 1991. Str. 944-959. 
36 Srov. Woolf, V.: Vlastní pokoj. In: Oates-Indruchová, L.: Dívčí válka s ideologií. Praha 1998. Přeložila 
Kateřina Hilská. Str. 39-53.  
37 Beauvior de, S.: Druhé pohlaví. Praha 1967. Str. 10. 
38 Schnelle, B.: Elfriede Jelinek a její divadlo proti divadlu. Brno 2006. Str. 49. 
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4 Feministická kritika literárního textu 

Feministická literární kritika39 se stává uznávaným směrem na konci šedesátých let 

dvacátého století. Snažila se o přehodnocování děl tradičního literárního kánonu, u kterého 

zpochybňuje údajnou nestrannost a autoritu. Do té doby (a ani poté není ještě zcela 

vyhráno) mužská kritika literaturu psanou ženami posuzovala jako „zvláštní případ“, 

spojovala ji s jejich ženským pohlavím (biologizující esencialistické pojetí), zatímco za 

normu se považovala literatura psaná muži. Stejně tak byly přehlíženy i recenze psané 

ženami. Přesto i zpočátku znevažovaná ženská literatura měla pro ženy nesmírný význam – 

zprostředkovala ženskou zkušenost, možnost sebepoznání, uvědomění si společného hlasu 

a identity; literatura však nemůže být přesným odrazem skutečnosti – jedná se vždy            

o slovesný útvar, který je výsledkem procesu selekce. Feministická kritika40 podle Elaine 

Showalter vnímá ženu jako spotřebitelku, tedy čtenářku, objekt, předmětem práce je 

hledání obrazů a stereotypů žen v literatuře. Její další pohled je na ženu jako                     

na spisovatelku (gynokritika), kde je žena tvůrkyní textu samotného a tím tedy určuje i 

jeho významovou hodnotu, zabývá se lingvistikou a problémy ženského jazyka (i 

otázkami, zda typicky ženský a mužský jazyk v literatuře existuje). Feministické čtení je 

metoda zásadně politická a polemická, s teoretickým napojením na marxistickou sociologii 

a estetiku, gynokritika je samonosnější a experimentuje s napojením na jiné přístupy 

feministického výzkumu. Úkolem feministické kritiky je nalézt nový jazyk, nový způsob 

čtení, který bude slučovat naši inteligenci s naší zkušeností a prožitkem. 

Gynokritika se zabývá literaturou psanou ženami a jejich profesionálními problémy 

v rámci tradice ovládané muži. Elaine Showalter41 poukazovala na to, že literární kánon 

byl představován souborem autorů a textů vybraných a interpretovaných z čistě mužského 

hlediska. Zabývá se vývojem ženského psaní a spisovatelkami, které se psaním snažily 

živit. Gynokritika42 se ocitá v nebezpečí, protože poetika, kterou vytváří, je poetikou 

utrpení a obětování se, a mohla by tak vytvářet zavádějící obraz zobecňující viktimizaci 

žen. Konstruktivní reakci žen na dominantní mužskou tradici představují parodie, satiry a 

parafráze mužských literárních forem a příběhů. Důležité je, aby ženy přestaly pociťovat 

                                                 
39 Morris, P.: Literatura a feminismus. Praha 2000. Přeložila Marian Siedloczek a Renata Kamenická. Str. 49-
69 a 70-103. 
40 Showalter, E.: Pokus o feministickou poetiku. In: Oates-Indruchová, L.: Dívčí válka s ideologií. Praha 
1998. Přeložila Libora Oates-Indruchová. Str. 209-243. 
41 Oates-Indruchová, L.: Elaine Showalter a gynokritika. Aspekt, 1, Bratislava 1995. Str. 91-93.  
42 Morris, P.: Literatura a feminismus. Praha 2000. Přeložila Marian Siedloczek a Renata Kamenická. Str. 70-
103. 
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nutnost reagovat na patriarchální nátlak, pak v sobě dokáží svobodněji nalézt, a tedy            

i vyjádřit, „autentickou“ skutečnost „ženské“ zkušenosti.   

Pam Morris ve své knize Literatura a feminismus ve stručnosti představuje 

Freudovu a Lacanovu teorii sexuality a psychoanalýzy43. Freud a Lacan přinesli podle 

Morris zcela nový pohled na sexualitu. Freud interpretuje sexualitu na základě kastračního 

komplexu a ženská sexualita je podřízena mužské sexualitě, protože ženám chybí penis, a 

ony ho mužům závidí. Přesto je Freudova teorie pro feminismus důležitá, protože pojímá 

sexualitu jako sociální konstrukt, a nikoli biologickou danost. Lacan převádí Freudovy 

myšlenky do teorie jazyka. Vytváří pojem „předoidipovské stádium“, „imaginárno“, což je 

nereálný vztah dítěte ke světu před osvojením jazyka. Poté přichází odtržení od matky – 

„zrcadlení“, a při „vstupu“ dítěte do jazyka dochází k freudovské kastraci. I pro něj ale 

zůstává autoritou otec, a proto je jazyk zákon Otce. S Lacanovými myšlenkami později 

pracují i H. Cixous a L. Irigaray.  

Miroslav Petříček v závěru své úvahy Ženské psaní: pragmatický rozpor44 cituje 

Luce Irigaray a shrnuje svoji esej takto: „‚Hledám sebe mezi prvky, jež byly připodobněny. 

Avšak sebe bych měla znovu ustavit z toho, co bylo z připodobnění vypuzeno, měla bych se 

znovu zrodit ze stop kultury, z děl, která již vytvořili jiní. M ěla bych hledat věci, které 

v nich jsou a nejsou zahrnuty, zkoumat to, co jim dalo vzniknout a co nikoli, jaké jsou a 

nejsou jejich podmínky. Žena by měla znovu objevit sebe samu rovněž skrz obrazy sebe 

samé, jež jsou již uchovávány dějinami, a skrze podmínky produkce mužského díla – nikoli 

skrze dílo samo a jeho genealogii.’ Místo ženského psaní, jak je zřejmé, není ani uvnitř ani 

vně dominantního diskursu. Reflektovat na jeho podmínky možnosti však znamená způsobit 

v tomto diskursu, v Literatuře, v dispozitivu écriture jistý pohyb, který – třebaže připomíná 

sebe reflexi, tedy zrcadlení v sobě samém, fakticky ukazuje něco jiného: nikoli ony 

podmínky možností, které tento diskurs sám připouští, nýbrž podmínku možnosti tohoto 

diskursu samého. (…) A možná by bylo třeba říci totéž ještě přesněji: má ráz performance. 

A performance bezpochyby je svého druhu heterotopie vůči řeči.“ Irigaray zde do jisté míry 

překlenuje most mezi diferenčním a performativním pojetím genderu. 

                                                 
43 Morris, P.: Literatura a feminismus. Praha 2000. Přeložila Marian Siedloczek a Renata Kamenická. Str. 
107. 
44Petříček, M.: Ženské psaní: pragmatický rozpor. In: Kalivodová, E. a Knotková-Čapková, B.: Sborník textů 
Ponořena do Léthé, Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta. Praha 2003. Str. 14-15. 
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Dle Pam Morris45 „feministická kritika smí oprávněně tvrdit, že odhalením 

všudypřítomného propojení literatury se strukturami patriarchální moci zahájila proces 

zásadního  přehodnocování kulturního významu ,literatury’ jako nositelky uctívaných 

univerzálních hodnot lidské existence. Literární díla jako konkrétní literární ,produkty’ 

naopak zpochybňují jakékoliv zjednodušující hypotézy (…), neboť nás nutí všímat si 

vzájemných složitých vztahů mezi jazykem, pohlavím a identitou.“ 

 

4.1 Feministický přístup Hélène Cixous  

Objevování écriture féminine (ženského způsobu psaní) je hlavním cílem Hélène 

Cixous. Jak uvádí Pam Morris,46 snaží se Cixous o dekonstruující kritiku symbolického 

řádu jako falocentrického, pouští se do útoku proti fungování binárních protikladů             

na podporu maskulinity coby zdroje a původu tvořivosti. Binární vazba je dle Cixous vždy 

násilným vztahem; jazyk je „jedním velkým bitevním polem, na němž působí smrt“47. 

Protože logocentrismus spatřuje počátek ve falu, život a tvořivá síla jsou konstruovány 

jako mužské. Své tvrzení o binárních protikladech zakládá na osobních zkušenostech. Aby 

mohl tento systém logiky (binárních protikladů) fungovat, „musí existovat nějaká ,jinakost’ 

- není pána bez otroka, není hospodářskopolitické moci bez vykořisťování…“48  

Podle Morris ve svém díle Cixous spojuje falocentrický jazyk s kulturním řádem 

založeným na vlastnictví a majetku. Patriarchát je udržován především předáváním žen 

jako majetku otce manželům, vždy s cílem něco ovládnout nebo získat. Cixous používá při 

psaní zásadně přítomného času, tento rys dodává jejím textům na energii a spontánnosti – a 

tím i na aktuálnosti a současnosti – , ale může být i využit k popření lineárního časového 

uspořádání. Využívá zvolací věty a potvrzující odpovědi, aby navodila pocit 

bezprostřednosti mluvícího hlasu. Mnoho jejích vět začíná slovy „a“ nebo „ale“. Taková 

syntax má ani ne tak hierarchický, jako spíše kumulativní účinek. Výpovědi nejsou 

strukturovány gramatickou logikou hlavních a vedlejších vět a nejsou jí nijak podřízeny. 

Myšlenky přecházejí jedna v druhou. Vyhledává slovní hříčky, nachází mezi slovy ozvěny 

asociací a razí své vlastní termíny. Např. její využití dvou významů francouzského slovesa 

„voler“: letět a krást. Ženy současně dopřávají slovům let – nechávají je uniknout              

                                                 
45 Morris, P.: Literatura a feminismus. Praha 2000. Přeložila Marian Siedloczek a Renata Kamenická. Str. 
102. 
46 Morris, P.: Literatura a feminismus. Praha 2000. Přeložila Marian Siedloczek a Renata Kamenická. Str. 
132-143. 
47 Ibid. Str. 133. 
48 Ibid. Str. 133. 
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ze starých kotvišť – a kradou je. Freudova i Lacanova teorie sexuality se ve věci registrace 

neúplnosti výrazně spoléhá na zrak. Freud o dívence říká, že „to viděla, ale nemá to, a 

chce to“,49 když Cixous spojuje jazyk se zvukem, vrací se zpět před oidipovskou fázi, 

k předoidipovskému vztahu mezi matkou a dítětem, kde dominují doteky, zvuky a rytmus. 

Výraz „Matka“ používá jako metaforu jako nové určení významu ženy, úloha „matka“ již 

není omezena pouze na roli pečovatelky a rodičky, ale přináší ženě možnost nové 

prezentace sebe sama; tato praxe je součástí jejího konstruktivního projektu restaurace 

ženskosti jako hojnosti. Cixous z historicko-kulturních důvodů vnímá situaci tak, že 

v protikladu k mužům „se otvírá a těší této prorocké bisexualitě spíše žena, která 

rozdílnosti neanuluje, nýbrž naopak probouzí, hledá a sčítá.“50 

Hélène Cixous formuluje v eseji Smích Medúzy51 své teze o ženském způsobu 

psaní. Začíná slovy: „Žena se musí napsat: musí psát o ženách a musí ženy přivést k tomu, 

aby se věnovaly psaní, od něhož byly odvedeny stejně násilně jako od svého těla. (…) Žena 

musí vpravit do textu sebe samu – (…) – začlenit [se] do světa, do historie. Minulost nesmí 

nadále určovat budoucnost.“52 Je pro ni prvořadé, aby ženy psaly a tvořily svým vlastním 

způsobem, jen tak mohou nalézt svoji ztracenou identitu, začlenit se do patriarchálního 

uspořádání světa a přestat žít pod nadvládou mužů. Uvědomuje si, že neexistuje nějaká 

univerzální, typická žena, ale hovoří o tom, co mají ženy společného. Právě psaní pro ni 

představuje možnost, jak vyvolat změnu. Mužské psaní pokládá za falocentrické, 

nesvobodné vůči ženám. Pouze básníci, kteří psali za každou cenu v rozporu s tradicí, kteří 

dokázali milovat lásku, se přibližují k écriture féminine. Ženy mnohem více než muži jsou 

vymezovány a konstruovány svou tělesností, zatímco muži jsou genderovými stereotypy 

vybízeni ke společenskému úspěchu. Na šikanování, na rodinnou a manželskou 

domestikující instituci, na opakované pokusy vykastrovat je, odpovídaly ženy dlouho 

tělem. Více těl, více psaní. 

Každá žena prožívá sama v sobě a na sobě formování vědomostí, počínajíc 

systematickým experimentováním s tělesnými funkcemi, v kladení si otázek ve věci vlastní 

sexuality a pohlavní dráždivosti. Erotické touhy popisuje jako lahodné zvuky, písně, které 

ženu činí krásnější. Žena, určována diskursem těla a sexuality vytvořeným muži, často 

přijímá své tělo a svoji sexualitu jako něco špinavého, zvrhlého a špatného. Tohoto pocitu 

                                                 
49 Irigaray, L.: Another „Cause“- Castration. In: Warhol, R. R. and Price Herndl, D.: Feminisms: An 
Anthology of Literary Theory and Criticism. New Jersey 1991. Str. 407. 
50 Cixous, H.: Smích medúzy. Aspekt, 2-3, Bratislava 1995. Přeložila H. Hájková. Str. 14.  
51 Cixous, H.: Smích medúzy. Aspekt, 2-3, Bratislava 1995. Přeložila H. Hájková. Str. 12-19. 
52 Ibid. Str. 12. 
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se musí žena zbavit a naučit se milovat sebe samu. Cestou k tomuto poznání má být psaní. 

Absenci ženské literatury definuje takto: „Vím, proč jsi nepsala. (…) Protože se domníváš, 

že psaní je něco příliš vznešeného a příliš významného, že psaní je pouze pro velikány, tedy 

pro „slavné muže“; je to „hloupost“. Ostatně, tak trochu jsi už psala (…) stejně 

nezadržitelně jako jsme potají masturbovaly, nedělala jsi to proto, abys šla dál, ale jen 

abys trochu zmírnila to napětí, právě jen tolik, aby tě už nemučila jeho přemíra.“53 Žena 

má psát a nemá se nechat nikým zdržovat – ani mužem, ani sama sebou. Žena má psát 

ženu a muž muže54 – záleží na něm, aby otevřeně přiznal, jak je na tom se svou 

maskulinitou a femininitou.  

Cixous upozorňuje na to, že ženy se do svých životů vracejí zvenku, kde „dosud žijí 

čarodějky“,55 ze svého dětství, kde o jejich těle bylo mluveno jako o špinavém, 

nevychovaném. Je čas osvobodit Novou ženu od Staré. Žena se musí napsat, protože právě 

ona ztělesňuje invenci nového, rebelského způsobu psaní. Realizovat se má ve dvou 

neoddělitelných plánech: Za prvé individuálně, že se navrátí ke svému tělu. Pokud 

cenzuruje své tělo, cenzuruje současně i mluvu a dech. Žena má nechat promluvit své tělo 

a nechat vytrysknout nekonečné zdroje nevědomí. Psaní vrátí ženě její majetek, její 

rozkoše, její nezměrná teritoria, která muži drželi zapečetěná. Za druhé je to pak psaní 

samo – čin, který bude znamenat dobytí slova ženou, tedy vstup do dějin, které se vždy 

konstituovaly na základě jejího útlaku. Cixous k tomu dodává: „Jen tehdy, bude-li se žena 

                                                 
53 Ibid. Str. 13. 
54Většina textů třetí vlny feminismu pojetí genderu jako diferenční kategorie přehodnocuje. Např. Věra 
Sokolová o tom pojednává ve svém příspěvku „Současné trendy feministického myšlení“. In: Formánková, 
L. a Rytířová, K.: ABC feminismu. Brno 2004. Str. 199-212.     
55Cixous, H.: Smích medúzy. Aspekt, 2-3, Bratislava 1995. Přeložila H. Hájková. Str. 13. 
Téma čarodějky/čarodějnice se také např. objevuje v textu Blanky Knotkové-Čapkové „Žena řeka, řeka 
žena“, kde uvádí, že v literárních textech, psaných muž,i má ženská protagonistka často význam pouze 
instrumentální, sama o sobě není cílem, ale je pouze prostředkem k jeho dosažení pro jiné. Významnou roli 
hraje každý archetypální rozbor literárních, náboženských či jinak tradovaných mýtů vycházející z konkrétní 
kulturní tradice. V evropské literatuře najdeme tři hlavní archetypální modely: 1. Déméterovské mýty 
(nenarušené spojení s přírodou, plodnost a znovuzrození, matriarchát); 2. Artušovské příběhy o svatém 
grálu ( příběhy rytířsko hrdinského typu, konsolidovaný patriarchát, domestikovaná žena); 3. 
Čarodějnictví (navazuje na předpatriarchální období, žena v období domestikace, která však odmítá být 
domestikována). V literatuře má tudíž záporný charakter, pokud není ovládána, stává se hrozbou (mužům!). 
Reprezentuje nezávislou přírodu a chaos, který je třeba zkultivovat, popřípadě zničit. In: Knotková-Čapková, 
B.: Žena řeka, řeka žena. In: Kalivodová, E. a Knotková-Čapková, B.: Ponořena do Léthé. Praha 2003. Str. 
62.  
Hans Biedermann vysvětluje heslo „čarodějky“ (Hexen) – existovala víra, kde byly čarodějky spojovány 
s démonickou silou jako kanibalky, kouzelnice a vražedkyně mužské potence pomocí své „ozubené“ vaginy, 
vaginy dentaty. Tento symbol je spojován s negativní stránkou ženství, které se obává neurotický muž, je 
imaginárním ztělesněním „tmavé“ stránky Animy v muži, tedy ženským aspektem v muži, jak říká C. G. 
Jung. Čarodějky jsou také spojovány se středověkem, kde byly popravovány na základě údajného obcování 
s ďáblem – opět význam špinavého hříšného ženského těla, které je skrze ženský chtíč ovládáno tajemnými 
silami, ze kterých jde strach a kterých se musí člověk (resp. muž) zbavit, aby byl v bezpečí. In: Biedermann, 
H.: Knaurs Lexikon der Symbole. München 2004. Str. 189-190. 
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obracet psaním k ženám z pozice ženy a zvedne-li hozenou rukavici diskursu ovládaného 

falem, upevní svou pozici jinde, než na místě, které jí vymezil symbol v symbolu, tedy 

v tichu. V ženě se stále uchovává produktivní síla toho druhého, především druhé ženy. 

V ní, rodičce, dárkyni, je ona sama sobě matkou i dítětem, ona sama-sobě dcerou-

sestrou.“56 

Matka je metaforou – aby žena mohla milovat sebe samu a v lásce odevzdat tělo, 

které se jí „narodí“, je třeba, aby od té druhé dostala to nejlepší z ní samé. Vztah k „matce“ 

jako rozkoši a násilí nebývá přerušen o nic víc než vztah k dětství. V ženě se mísí s její 

osobní historií dějiny všech žen, dějiny národní i mezinárodní. „Musí mít rozhled do dálky 

a nesmí se omezovat na interakci ‚oko za oko, zub za zub‘. Předvídá, dopředu, počítá s tím, 

že osvobození ženy bude mít mnohem větší následky než pouhou modifikaci mocenských 

vztahů (…) ona vyvolá mutaci lidských vztahů, myšlení, všech praktik.“ 57  

Podle samotné Cixous není možné definovat praxi ženského psaní, nikdy to ani 

možné nebude, to ale neznamená, že neexistuje. Ženské psaní se realizuje a bude se 

realizovat jinde než na území podřízených filozoficko-teoreticko-politické nadvládě. Často 

se stává, že čtenáři, kritici atd. ani nechtějí připustit, že by se psaní mohlo rozlišit na 

mužské a ženské, anuluje se tím, že psaní je bisexuální. Autorka se ohrazuje proti 

tradičnímu konceptu bisexuality, tedy neutrálnosti, která by se chtěla zbavit strachu 

z kastrace. Tuto „klasickou“ formu bisexuality staví do opozice k té druhé, takové, na 

základě níž si subjekt, neuvězněný ve falešném tyátru falocentrické reprezentace, utváří 

vlastní erotické universum. Bisexualita je individuální proces pozorování přítomnosti 

dvou, vzájemné působení mužské i ženské individuality, zmnožení účinků vpisování touhy 

do všech částí mého i toho druhého těla. Autorka dále uvádí, že žena je spíše bisexuální, 

zatímco muž je vychováván k samolibé falické monosexualitě. Tím, že prosazuje primát 

falu a uvádí jej do praxe, má falocentrická ideologie na svědomí nejednu oběť. 

Psychoanalýza nám předkládá obraz muže jako nepostradatelného se skalním 

útesem tyčícím se toporně na starém freudovském poli; jakmile je v této podobě přenesen 

do prostoru, v němž ho lingvistika nově konceptualizuje, Lacan ho konzervuje do svatyně 

Falu, aby ho „ukryl“ před „kastrační ztrátou“. Muži vklínili ženy svým strachem z kastrace 

mezi dva hrůzné mýty: medúzu a propast. Největším zlem je sám fakt, že ženy nejsou 

kastrovány a že k tomu, aby dějiny změnily směr, zcela postačí, když ženy již nebudou 

poslouchat sirény (muže). Je nutno vnímat absenci penisu u žen jako požehnání, a ne jako 
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nedostatek. „Člověk může pohledět medúze do očí, a hle, neusmrcuje. Je krásná a směje 

se.“ 58 

Symbolem medúzy a propasti proměňuje Cixous negativní konotaci ženské vagíny 

– vaginy dentaty. Již u starověkých národů najdeme mýty, které popisují strach mužů 

z pohlavních orgánů ženy. Vagina dentata je líčena jako zubatá, hlavatá, věčně nenažraná a 

nenasytná díra, která mužům požírá jejich penisy. Mýtus o zubaté, chňapající, vrčící 

vagíně, která kastruje a znetvořuje muže, se objevuje v Jižní i Severní Americe, Africe, 

Indii i v Evropě. Smrtelné nebezpečí, které vychází z vagíny, je spojováno s mýty              

o stvoření a smrti. Vagína je místem, odkud člověk přišel na zem, a kde ho také čeká konec 

života. Kmen Indiánů Chaco vypráví legendu o svých prvních ženách, které měly zuby ve 

vagíně a těmi jedly, muži se k nim nesměli přiblížit, dokud ženám nevylámal zuby hrdina 

kmene Caroucho. Legenda kmene Yanomano praví, že jednou z prvních bytostí na zemi 

byla žena, jejíž vagína se proměnila v zubatá ústa a ukousla partnerovi penis. V některých 

mýtech se objevuje „zubatá“ vagína jako součást těla, jinde si ji žena upevňuje ke svému 

tělu. Vaginální zuby nahánějí strach mužům, téměř v žádném příběhu není ale vysvětleno, 

z čeho jejich strach pramení a proč je pro ně vagína takovým nebezpečím, proč mají strach 

z kastrace. V mýtech se pouze zrodila vagina dentata a strach, který nese s sebou. Jedním 

možným vysvětlením „strachu“ je neukojitelná sexualita ženy, které se muži bojí, protože 

po svém vyvrcholení „umírají“ a nejsou schopni uspokojit ženinu touho po dalších 

orgasmech. Kromě „ozubené“ vagíny se také v mýtech setkáváme s hady a draky, kteří 

jsou ukryti v ženské vagíně a kteří otráví nebo dokonce usmrtí penis, jenž pronikl dovnitř. 

Je tak možné, že pohádky o udatných hrdinech vznikly na základě tohoto mýtu a princ, 

který přemůže draka, vlastně překoná strach z kastrace a „nezkrotné vagíně vyláme 

všechny zuby“, čímž získá poslušnou a oddanou ženu.59   

V závěru své práce tematizuje Cixous mateřství. Uvádí, že žena nehledá v dítěti 

toužebně penis. Těhotenství nevede zpět k fatalitě, k mechanickým substitucím 

aktualizovaným v nevědomí, nevede k touze po penisu, ani k narcismu, ani 

k homosexualitě vázané na všudypřítomnou matku. Ať žena dítě chce či nikoliv, je to její 

věc. Nikdy nemá nikomu dovolit, aby jí vyhrožoval, aby její rozkoš provázel strach. Je 

nutné najít nový pohled na mateřství, který se zbaví své konotace omezené                        

na pečovatelskou a výživnou funkci. Těhotenství lze prožívat mnoha způsoby. Žena má 

sama rozhodovat o svém životě, osudu. Dokáže žít v odloučení; porodit neznamená ani 
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pozbýt, ani nabýt nějakého výjimečného statusu v patriarchálním řádu založeném na 

mužské hegemonii, toto rozhodnutí má být pouze věcí ženy jako naplnění jejího života. 

Pouze to znamená spojit celý život s životem někoho jiného. Žena touží po naplnění, pravé 

lásce, je dárkyní a chce se darovat. Tam, kde miluje žena, tam neobstojí staré koncepty 

řízení. Autorka píše: „V každém okamžiku jsem pro tebe tím, čím chceš, právě tehdy, když 

se na mně díváš a kdy jsem taková, jakou jsi mne ještě nikdy neviděl.“ 60 

„Když Cixous nabádá ženy, aby se obrátily zpět k libidinózním tělesným pudům a 

„psaly samy sebe“, nezbytně se tím uchyluje k jistému druhu esencialismu,“ píše Pam 

Morris61. Její lyrická obhajoba návratu k matce, psaní „bílým inkoustem“, toto podezření 

spíše potvrzuje. Navíc by se dalo namítnout, že emoční spontánnost a zavržení 

syntaktického uspořádání v jejích vlastních textech se mohou jevit jako potvrzení těch 

druhů vlastností, které jsou připisovány ženskosti – emocionálnost, iracionalita, 

nepořádnost. Cixous si je ale tohoto nebezpečí vědoma a i to je důvod, proč neúnavně 

tvrdí, že ženský způsob psaní nelze definovat, a snaží se zabránit jeho zaškatulkování 

pomocí binárních opozic symbolického řádu. Část její dekonstruktivistické kritiky 

symbolického řádu se zaměřuje na konstrukci ženy jako „přírody“ v opozici „kultura / 

příroda“, která ženu vymazává z historie. Myšlenky Cixous nám mohou sloužit jako 

užitečná vodítka pro širší okruh textů, než jakým se zabývá ona sama. To, co má Cixous 

společného s Irigaray, je vyvarování se utopistických tvrzení o snadném konstruování 

naprosto odlišného ženského jazyka. Obě se snaží o rozbití jakéhokoli jednotného 

subjektivního „já“, o hru se slovy a rozklad syntaxe.   

 

4.2 Feministický přístup Luce Irigaray  

Luce Irigaray, jak uvádí Pam Morris62, se snaží o radikální protest proti 

psychoanalýze. Klade si za cíl odhalit mužskou ideologii, poznamenávající systém 

významů, a dále konstruovat ženský významový řád, který by ženám umožnil konstrukci 

pozitivní sexuální identity. Upozorňuje na tzv. „logiku stejného“, která se uplatňuje ve 

všech dominantních diskursech. Tato „logika stejného“ označuje skutečnost, že sociální 

realita zahrnuje dvě genderově specifické entity (muže a ženu) a neustále tíhne k tomu, že 

měřítkem všeho je muž. Irigaray mluví o kultuře jako o unisexuální, založené na výlučném 
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139. 
62 Ibid. Str. 128-148.  



 33  

upřednostňování muže jako normy, proto se snaží o pozitivní vyjádření femininity (ženské 

sexuální identity), vyjadřuje pohlavní rozdíly pomocí protikladů A a B nikoli A a A-. Snaží 

se konstruovat pojetí ženského imaginárna (imaginary) a ženského symbolična (symbolic), 

které by ženám umožnily vlastní reprezentaci. Poukazuje na to, že ve šlépějích 

logocentrismu kráčí falocentrismus. Přítomnost falu zaručuje koncepci jednotné 

maskulinní identity, závisí na jeho podřadném binárním protějšku. Významu nabývá teprve 

s definicí femininity jako absence nebo neúplnosti. 

Cestou k naplnění jejích představ má být vlastní ženský jazyk, kterým bude možné 

pozitivně konstruovat ženskou identitu. Nejde jí o to, nahradit stávající řád jiným, ale         

o jeho narušení z vnějšku. Její strategie je podobná jako u Cixous – rozbití jakéhokoli 

jednotného subjektivního „já“, hra se slovy a rozklad syntaxe. Používá metaforu zrcadla a 

popisuje ženské psaní jako prostupování zrcadlem po vzoru Alenky (A-Luce) do země 

divů ženské sebereprezentace. V protikladu k metafoře jazyka coby zrcadla mužské 

přítomnosti Irigaray metaforu zrcadla spojuje s ženskou formou reprezentace. Zakřivená 

zrcadlící plocha je navíc v souladu s vnitřní specifičností ženského těla a symbolizuje tak 

způsob sebereprezentace vycházející z intimity dotyku, nikoli ze vzdalujícího se obrazu 

odráženého zrcadlem. Irigaray odkazuje na Lacana a jeho interpretaci zrcadla. Jak uvádí 

Pam Morrris, dle Lacana dochází ve fázi zrcadlení k odtržení dítěte od matky, dítě uvidí 

v matčiných očích svůj obraz a začíná hledat svoji pravou identitu. Až s nalezením jazyka 

a jeho používáním se může začlenit do stávajícího řádu a najít „své místo“ ve světě, při 

„vstupu“ dítěte do jazyka dochází k freudovské kastraci. Přesto i u Lacana je jazyk 

konstrukt Otce (muže). Irigaray ale vstupuje skrze zrcadlo do světa skutečných ženských 

představ a vnímání, skrze pohled přes zrcadlo si žena uvědomuje svoji identitu a je 

schopna vymanit se z patriarchální nadvlády ovládající společnost.63 

Irigaray se obrací zpět k důvěrnosti předoidipovské fáze vztahu mezi matkou a 

dítětem, její zkušenost vychází především z dotyku. Důvěrnost dotýkání je pro ni 

metaforou reprezentace ženské identity. Nejde jí o bisexualitu, ale o tematizování vztahu 

mezi matkou a dcerou. Mateřství je ponechán jen zúženy smysl – funkce výživná a 

pečovatelská, tvořivost tak může zůstat (božskou) mužskou doménou. Aby dcera získala 

identitu, musí se vydělit z mateřské péče. V podmínkách maskulinního řádu, který 

předkládá pouze okleštěný význam mateřství, se jedná o naprostou ztrátu. Je nutné najít 

odlišný jazyk, který by byl schopný zachytit význam „matky“ jako ženy, ve které se 
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vzájemně konstruuje mateřství a sexualita, aniž by jedno či druhé bylo nějak omezováno. 

Žena skrze mateřství neztrácí nic na svém statusu ženy jako celistvé osobnosti. Takový 

jazyk by poskytl matce i dceři oddělené identity a jednota lásky mezi nimi by zůstala 

zachována. K zobrazení ženských genitálií používá poetické přirovnání rtů, které se 

neustále laskají. Ženská identita a sexualita jsou v jejím pojetí otevřené, plynoucí, štědré a 

mnohočetné – v protikladu k maskulinní valorizaci jediného orgánu. Dvojice rtů zde 

funguje jako metafora plurality ženského erotického vzrušení a také jako metafora 

možností ženského jazyka tuto polymorfní hojnost vyslovit. 

Irigaray se ve svém eseji This sex which is not one64 zabývá odlišností pohlaví         

i prožíváním mužské a ženské rozkoše. Poukazuje na to, že na ženskou sexualitu bylo vždy 

pohlíženo mužskými měřítky. Klitoris byl vnímán jako zmenšenina penisu, ženská „dírka“ 

byla pouze pochvou bez jakýchkoli erotogenních zón, která sloužila jen k masírování 

penisu během styku, a tedy ženská sexualita byla přijímána jako podřadná, méněcenná, 

založená na absenci penisu. Tento mužský pohled ale nic nevypovídá o ženské touze a 

rozkoši.  

Muž ke své rozkoši potřebuje nějaký nástroj – ruku, ženské tělo…a takovéto 

laskání vyžaduje alespoň minimální aktivitu. Žena se ale dotýká sama sebe neustále svými 

„rty“, toto sebeuspokojování může být narušeno „pouze“ násilným vniknutím penisu. 

Mužská rozkoš je založena na agresivitě, na nuceném vniknutí do míst, kde byl muž počat 

a ke kterému nemá jiný přístup. Ženská rozkoš je založena na vzájemném dotyku, úctě a 

nenásilném laskání, protože je ale žena „naučena“ vyhovět mužově touze, opouští toto 

laskání a vydává své tělo všanc.  

Stejně jako pohlavní orgány ženy i její sexualita je pluralitní a i její jazyk se stává 

pluralitní, protože se odvíjí od ženského pohlaví. Tento jazyk je nedefinovatelný a 

neuchopitelný, stejně jako není možné rozpoznat, který „ret“ se dotýká kterého, proto se 

stává to, co žena říká, neustále proměnným a je „ne-JEDNO“, je ale odporující 

předepisované jednotě; tuto multiplicitu ženské sexuality a jazyka nazývá ženským 

imaginárnem – fantazií (female imagery). Aby mohla žena zjistit, odkud pochází její 

rozkoš, musí podle Irigaray analyzovat systém útlaku, musí najít cestu sama k sobě a její 

touha by měla mít stejné místo jako touha muže, nemělo by však dojít k nahrazení ženské 

touhy za mužskou, protože to by znamenalo opakování historie. 

                                                 
64 Irigaray, L.: This sex which is not one. In: Warhol, R. R. and Price Herndl, D.: Feminisms: An Anthology 
of Literary Theory and Criticism. New Jersey 1991. Str. 350-356. 
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Ve svém díle Another „Cause“- Castration65 se Irigaray opět zabývá 

„nedostatečností“ ženských pohlavních orgánů a tím konstruování ženské identity jako 

nedostatečné, zatímco muž se stává měřítkem všeho. Vychází z Fredových myšlenek a 

poukazuje na jeho teorii „kastračního komplexu“. Stanovuje, že muži si svou dominanci 

pohlaví i postavení vytvořili na základě přítomnosti penisu – když si uvědomí, že ženě 

chybí. Muži svoji dominanci stavějí na základě vizuální přítomnosti a absence. Svůj vlastní 

strach „z kastrace“ maskují teorií o „ženské závisti penisu“. Autorita mužů je vytvořena 

v konceptech, zastoupení a utváření jazyka, který nařizuje obecnou teorii a praxi 

„kastrace“, a v neustálém potvrzování si vlastní pravdy, že pokud ONA závidí, tak ON to 

musí mít. Jestliže ONA závidí to, co ON má, tak to MUSÍ mít hodnotu. Tajná dohoda 

s falocentrismem slouží k upevňování mužské síly/moci. 

Miroslav Petříček uvádí, že podle Irigaray „feministické psaní předpokládá 

revoluci“ 66, která se týká nejen myšlení a estetiky či etiky, nýbrž samých jejích základů: 

„vztahu mezi subjektem a diskursem, subjektem a světem, dokonce subjektem a kosmickým 

rozměrem existence.“ 67 Specifičnost ženské identity a ženského jazyka, aniž by v tom 

sehrála roli některá z forem esencialismu, si lze představit za předpokladu, že vnímáme 

identitu jako konstrukt a nikoliv jako esenci – Irigaray se tak snaží o nové konstruování 

ženství, ženské identity a jazyka, kterým by si ženy samy měly uvědomovat svoji vlastní 

identitu.  

 

5 Přístup Elfriede Jelinek k divadlu a jazyku68 

Elfriede Jelinek je jednou z nejprovokativnějších autorek současné literární tvorby. 

Některými kritiky je napadána kvůli svému vulgárnímu, sarkastickému až nihilistickému 

stylu psaní, jinými je obdivována pro svou originalitu a nové přístupy k jazyku. Jelinek 

velmi často dekonstruuje zažité stereotypy a zobrazuje je nově, nebo naopak jakoby 

                                                 
65 Irigaray, L.: Another „Cause“- Castration. In: Warhol, R. R. and Price Herndl, D.: Feminisms: An 
Anthology of Literary Theory and Criticism. New Jersey 1991. Str. 404-410. 
66 Petříček, M.: Ženské psaní: pragmatický rozpor. In: Kalivodová, E. a Knotková-Čapková, B.: Sborník 
textů Ponořena do Léthé, Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta. Praha 2003. Str. 12. 
67Ibid. Str. 12. 
68 V této kapitole vycházím především ze sborníku textů Gegen den schönen Schein, jež je dílem kolektivu 
autůrů a editorkou je Christa Gürtler, a proto zde dochází k částečnému zúžení literárních metod, které 
Elfriede Jelinek používá, i k určitému zjednodušení témat, kterými se zabývá. Dílem i životem této 
spisovatelky a dramatičky se podrobněji zabývá ve své práci Elfriede Jelinek a její divadlo proti divadlu 
Barbora Schnelle68, podobně jako biografická kniha Elfriede Jelinek. Ein Porträt. autorů Mayer a Koberg68, 
kde je možné získat podrobnější informace o její veškeré tvorbě. Já se budu v této kapitole zabývat pouze 
známějšími díly Jelinek, ve kterých jsou ale méně zásadě obsažena veškerá důležitá témata, o která se 
autorka v celé své tvorbě zajímá a která problematizuje. 
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v zrcadle ukazuje pohled žen na svět, který je ale vlastně projekcí mužského pohledu        

na vnímání žen, jako „skutečný“, univerzálně platný pohled. Její jazyk je jednoduchý, 

stručný bez zbytečných „ozdob“, je ale až krutě sarkastický, nešetří nikoho. V jejích 

textech se setkáme s vulgarismy, slovními hříčkami a s téměř naturalistickým zobrazením 

skutečnosti. Styl jejího používání jazyka není přímý či jednoduchý, skrývá v sobě mnoho 

obrazů a metafor, je zároveň kritický a vtipný, vulgární i jemný, oplzlý i kultivovaný, 

vyžaduje pozornost, ale díky tomu nabízí nové pohledy na vnímání každodenních situací. 

Mezi hlavní témata Jelinek patří konstruování kategorií mužství a ženství, 

poukazuje na tradiční patriarchální genderové stereotypy a na to, že podle nich je žena až 

tím „druhým“, pro muže prostředkem, skrze nějž si uvědomuje vlastní identitu. Zobrazuje 

vztahy násilí ve společnosti, které jsou často spojeny se sexualitou. Poukazuje                  

na společenské problémy, na rozdíly mezi jednotlivými vrstvami obyvatelstva. Zabývá se 

postavením ženy ve společnosti, zejména pozicí ženy - umělkyně a jejími šancemi            

na uskutečnění uměleckého života. V neposlední řadě patří mezi její témata poukazování 

na vlastní (rakouskou) historii: kritizuje zejména dle ní nedostatečnou denacifikaci, pokud 

jde o přijetí zodpovědnosti za minulost, a omezenou maloměstskou morálku. V jejím díle 

se také setkáváme s uměleckým zpracováním vlastních životních událostí. 

Elfriede Jelinek má velmi vyvinuté sociální cítění. V mládí byla ovlivněna více 

různými filosofickými i intelektuálními směry, takže ji lze těžko zařadit k jednomu 

konkrétnímu  myšlenkovému proudu. Můžeme ji ale přiřadit ke stoupenkyním a 

stoupencům marxistického feminismu. Nasvědčuje tomu fakt, že vstoupila roku 1974       

do Komunistické strany Rakouska a ctila její ideály až do roku 1991, kdy ze strany 

vystoupila z důvodů, které jsem již popsala v předchozí kapitole. Sociální a třídní rozdíly 

jsou podle ní následkem kapitalismu, který je nástrojem patriarchátu; násilí a brutalita je 

výsledkem politiky mužů, důsledkem jejich arogance a dokazováním si vlastní moci a 

nadvlády. Sociální problémy a propletené mocenské vztahy jsou v její tvorbě častým a 

palčivým tématem.  

Marxistický feminismus usilují o ekonomickou rovnoprávnost žen a mužů. Jejich 

kritika, jak píše Věra Sokolová69, vychází z marxistické kritiky kapitalistického útlaku a 

oba dva feminismy používají ke své analýze marxistické kategorie, tedy třídní stratifikaci. 

Nerovná pozice žen ve společnosti je zde vnímána jako důsledek jejich ekonomické 

závislosti na mužích, která plyne jak z materiální podstaty kapitalistického vykořisťování, 

                                                 
69 Sokolová, V.: Současné trendy feministického myšlení. In: Formánková, L. a Rytířová, K.: ABC 
feminismu. Brno 2004. Str. 204. 
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tak z genderových stereotypů muže - živitele a ženy - ochránkyně domácího krbu. Oba 

feminismy proto kladou důraz zejména na zvyšování ekonomických možností žen, rozvoj 

jejich uplatnění na pracovním trhu a na zlepšování jejich pracovních podmínek. Na špatné 

pracovní podmínky a ekonomickou závislost žen na mužích upozorňuje i Cora Kaplan ve 

svém eseji Pandora´s box.70 Poukazuje na to, že pojem „třída“ začínají ženy používat od 

19. století, ale až mnohem později se utváří „třída žen“, ve které si jsou ženy rovnocenné 

jako opozice k „třídě mužů“. Před vznikem marxistického feminismu se ženy sice snažily o 

rovnoprávnost s muži a rozšíření volebního práva i pro sebe (ocitáme se v období první 

feministické vlny), ale bílé heterosexuální ženy v té době nereflektovaly osobní zkušenost 

např. černých či lesbických žen. Pozdější feministická kritika těchto proudů také poukázala 

na problematickou homogenizaci žen v rámci „třídy“ jako skupiny. 

Elfriede Jelinek ze své marxistické pozice ani nezapřísahá člověka a neopěvuje jeho 

svobodu, ani neestetizuje jeho odcizení; daleko spíše jej ukazuje jako oběť a zároveň 

vykonavatele společenských poměrů. Jedná se o mikrosociologické studie, všechny její 

postavy jsou z klasického třídního hlediska přesně lokalizovány. Autorka dle Barbory 

Schnelle71 obžalovává společnost z nekritického vztahu k vlastní minulosti nebo z 

nerovnoprávného přístupu k ženám a cizincům a podhoubí pro tyto jevy hledá právě ve 

společenském zřízení kapitalismu, který mění vztahy mezi lidmi na vztahy výrobní, v 

nichž je člověk redukován pouze na nabídku a poptávku a stává se z něj směnný produkt, 

nucený obstát spolu s dalšími v tržní konkurenci. Jelinek dle Heike Fischer, jak uvádí 

Schnelle v již citovaném díle, prezentuje společnost, v níž vládnoucí třída hájí a zastupuje 

pouze své vlastní zájmy jako všeobecné, a tím přejímá kontrolu nad celou společností. 

Proti partikulárním zájmům vlastníků výrobních prostředků staví Jelinek protagonisty a 

protagonistky svého literárního světa, kteří velmi často patří k nižší sociální vrstvě. Tyto 

postavy jsou nejnižší součástí kapitalistické společnosti, a nemají proto žádnou 

společensky určující moc. Poukazuje na to, že jazyk, předkládaný elitou jako normativní, 

neodpovídá realitě lidí z nižších tříd. Reálné pracovní a vlastnické vztahy nacházejí své 

zakotvení v jazykových pojmech, jež nabývají všeobecnou platnost v životě člověka ve 

společnosti a nemohou být abstrahovány a odděleny od jeho životní situace. Tím dochází 

k propasti mezi realitou a jazykovou předlohou cizích postojů, které jsou prezentovány 

                                                 
70 Srv. Kaplan, C.: Pandora´s box. In: Warhol, R. R. and Price Herndl, D.: Feminisms: An Anthology of 
Literary Theory and Criticism. New Jersey 1991. Str. 861, 867-871.  
71 Schnelle, B.: Elfriede Jelinek a její divadlo proti divadlu. Brno 2006. Str. 240-244. 
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jako obecně platné. Lidé se na tomto základě pak posuzují jako směnné výrobky, 

podléhající ekonomicky směnné hodnotě. 

Jelinek dle Schnelle „přestože záměrně radikalizuje společenské jevy, aby je mohla 

ukázat v jejich nesmiřitelné protikladnosti, ukazuje se její kritika společnosti ve většině 

případů jako oprávněná. Přejímá doposud aktuální a plodné myšlenky Marxovy filozofie a 

s jejich pomocí pojmenovává ty rysy společnosti, které často přijímáme s neúčastnou 

samozřejmostí, aniž bychom si uvědomovali jejich vliv na naše vlastní chápání svobody a 

sebeurčení.“ 72 

Elfriede Jelinek se stala v německy mluvícím prostoru jednou z nejznámějších a 

nejkontroverznějších autorek divadelní tvorby. Jelinek, podle Christy Gürtler73, píše ve 

všech svých dílech proti „krásnému zdání“, proti přesvědčení, že vše funguje tak, jak má. 

Její ideologická, stejně jako estetická pozice je poznamenaná duchem šedesátých let, 

marxismem, staršími teoriemi Rolanda Barthesa a kritickými naukami frankfurtské školy, 

především Th. W. Adorna, která poukazovala na zotročení lidské individuality ve 

zmechanizované a zidustrializované společnosti. Cílem její literární metody dekonstrukce a 

odcizení jazykového materiálu je politická výpověď. Chce odhalovat existující panství a 

mocenské poměry.  

Pro Elfriede Jelinek má gender ve vytváření umění rozhodující význam. Sama o 

tom v nejednom příspěvku píše: „Žena je to druhé, muž je norma. On má svoje místo, 

funguje jako vytvářející ideologie. Žena nemá žádné místo. S pohledem cizinců 

neschopných slova, obyvatel cizí planety, dítěte, které ještě není začleněno, pohlíží žena 

z venku do skutečnosti, ke které nepatří. Z tohoto důvodu je ale určena k tomu, aby říkala 

pravdu a nebyla krásným zdáním.“74 Podle Jelinek musí žena bez místa ve skutečnosti a 

v systému myšlenek a umění přijmout maskulinní pozici, pokud chce vytvářet literaturu. 

Chápe své psaní jako pokus stát se subjektem, ve kterém se jako satirička sama ustanovuje 

vládkyní textu a otáčí řeč mužů proti nim samým. 

Již od svého prvního románu se zabývá stále znovu manipulací zkušenosti skrze 

nehodnotnou literaturu, reklamu a zejména skrze televizi. Elektronická masmédia chápe 

jako „nad-já“ nesvéprávné společnosti a zamýšlí se nad jejich vlivem. Mezi její další 

témata patří problematizování mocenských vztahů mezi muži a ženami, na jejichž základě 

vzniká násilí související se sexualitou. Její styl psaní je neustálým pokusem odkrývat 
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historii žen, kterým je přiřazen pouze status přírody a které byly (a jsou?) ekonomicky 

znevýhodňované. Vztahy mužů a žen jsou pro ni vzájemné a stále je vnímá jako přirozené 

vztahy nadvlády a majetkové vztahy, zapojené do dialektiky vztahu pán a sluha a pachatel 

a oběť. Vláda muže nad ženou se zakládá v kultuře. Jelinek v neposlední řadě tematizuje a 

zpracovává svůj vztah s despotickou matkou i svůj vztah k duševně chorému otci, který 

zemřel v jejích třiadvaceti letech.  

Rudolf Burger se zamýšlí, jaké  postavení má jedinec ve společnosti v textech 

Jelinek. Píše: „Jestliže by měl jedinec tvořit fiktivní atom liberální měšťanské společnosti a 

její literatury, pak by měly elementární jednotky děje u Jelinek být označeny jako současně 

molekulární a subatomární. 

Molekulární: Vesměs je průběh jednání vtěsnán do nepřekročitelných objektivních 

mocenských vztahů, jedinci jsou k sobě navzájem připoutáni po dvojicích do dipólů pán – 

sluha, aby proti sobě vzájemně vyvíjeli své strategie a taktiky ovládání, které jejich 

existence vytváří; jako jednotlivci neexistují, jsou pouze ve skupinách. 

Subatomární: rozptýlené, nevázáné, od svých nositelů oddělené a rozpadající se, 

žádnou subjektivitou nespojené a nějak harmonizované touhy, nesyntetizované komponenty 

toho, čemu se jednou eufemisticky říkalo ,osobnost‘, to jsou vlastní hybné síly dění, ne 

jejich individuální nositelé jako celky. Lidské děje jsou v doslovném smyslu 

dehumanizováni: k nenadálé jednotě biologické potřebnosti a sociální determinace.“ 75 

Burger k tomu ještě dodává: „Neexistuje žádná lidská přirozenost a tedy také žádná 

přirozená sexualita, ta je vždy společensky utvářena. ,Přirozenost‘ je patos prostoty, 

ideologie štěstí chudoby vzhledem k historicky možnému, ale společensky zakázanému 

bohatství, od zdravé domácí stravy přes práceschopné tělo až k reproduktivní misionářské 

poloze. ,Rozkoš (ovšem) miluje prostředky, nikoli účel (Hugo von Hofmannsthal).‘“ 76 

Jelinek nepodrobuje kritice umělost údajných perverzí – naopak: perverze je jí 

právem, kulturním statkem. Kritizuje společensky produkovanou asocialitu, opuštěnost, 

smutnost, žalostnost a slabost pokusů o její realizaci. Krása textu nespočívá v tom, že 

vytahuje na světlo potlačenou podivínskost, ale v tom, že představuje skrytý děs 

maloměšťácké každodenní banálnosti s chirurgickou přesností a že sleduje zničení 

lidskosti až do nejjemnějších vlásečnic produkce sexuálních přání. Není to v tom, že si 

„troufá“ urazit hromadu – mužských i ženských – šosáků, ale v tom, že text „má sílu 

                                                 
75 Burger, R.: Der böse Blick der Elfriede Jelinek. In: Gürtler, Ch.: Gegen den Schönen Schein: Texte zu 
Elfriede Jelinek. Franfurkt am Main 1990. Str. 21-22. 
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vyjádřit bídnou pravdu své doby. Měřítkem umění je jeho nesmlouvavost, ne užvaněná 

morálka.“ 77 

Přiznání Jelinek k literatuře plné negativity, k satiře a ironii jako k metodě 

demytologizace je zároveň výpovědí o realistické literatuře, která se pevně drží pojmů jako 

je subjektivita a individualita. Ještě silněji než v próze užívá autorka techniku montáže, 

citátu a koláže ve svých divadelních a rozhlasových hrách. Chápe je jako další pokračování 

Brechtovského divadla: „Dosahuji ve svých dílech různých jazykových úrovní, ve kterých 

vkládám svým postavám do úst výpovědi, které už existují. Nesnažím se o ucelené lidi 

s chybami a slabostmi. … Tluču do toho takříkajíc sekerou, aby víc nerostla žádná tráva 

tam, odkud odešly moje postavy.“78 Snaží se o to, aby byly její postavy skutečné, aby herci 

nic nepředstírali. U některých svých děl vytvořila zcela umělý jazyk, postavy hovoří 

jakýmsi vlastním nářečím, kterému je těžko rozumět, přičemž rozbití  řeči vede, stejně jako 

v nových prózách, k nové tvorbě. Až do osmdesátých let dvacátého století často 

nerozlišovala ve svých dílech malá a velká písmena, nečlenila text na odstavce a vytvářela 

tím struktury a výpovědi. Jelinek vyvinula vlastní uměleckou řeč, aby čelila teorému79 

hledání sebe sama, zabránila iluzi, která je prý schopná libovolně zevšeobecnit poetickou 

základní zkušenost zkřížení konstituce textu a subjektu. Její základ je značně abstraktně 

popsatelný, a i pro to jí mnozí kritici vytýkají určitou chladnost a „cynický sociání 

voyeurismus“ 80. V jejím jazyce jsou často demaskovány mocenské a násilné vztahy tím, že 

je imitován, zdvojován a destruován maskulinní diskurs o přírodě a maskulinitě, a 

zdůrazňuje se, že ženám je odepřeno potěšení (jakákoli slast), poněvadž nemají statut 

subjektu.  

Jelinek nespojuje alegorii s metaforou, nýbrž s metonymií, což současně patří 

k historicko-materialistickým pojetím dějin. Alexander von Bormann přesněji vysvětluje 

základ vytváření metonymie alegorie: „Metonymií označujeme umělé znázorňování 

obrazu, ve kterém je myšleno to znázorňované doslovně/skutečně a současně symbolicky, 

čímž je srozumitelně/napodobitelně závazný přechod z reálného/realistického 

k symbolickému výrazu. (…) Přechod do všeobecně-symbolického funguje kriticko-

mimeticky, vyobrazuje upravenou formu zážitku, která – protože je bez volby – zahlédne 

v jednotlivosti okamžitě to všeobecné. Zpětný překlad do specifického/individuálního je 

                                                 
77 Ibid. Str. 26-27. 
78 Jelinek, E.: Ich schlage sozusagen mit der Axt drein. In: Theaterzeitschrift 7 (1984), str. 14-16, str. 14. 
79 Teorém –  obecně platná poučka; popř. formule odvozená ze základních předpokladů. In: Petráčková, V. a 
kol. autorů: Akademický slovník cizích slov. Praha 2000. Str. 754. 
80 Von Bormann, A.: Dialektik ohne Trost. In: Gürtler, Ch.: Gegen den Schönen Schein: Texte zu Elfriede 
Jelinek. Franfurkt am Main 1990. Str. 70.  
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určován opět skrze restringované vnímání. (…) Vytváření metonymie alegorie je znamením 

pro čtenáře: ne cynicky, ale kriticky je přijímáno toto zobrazení. Pro postavy to ale neplatí. 

Obraz postavy, ke které je rétoricky přiřazována metonymie, je synekdocha, podle které 

musí být zastoupena část celku (,pars pro toto‘). To staví do popředí výkony herců, které 

jsou rozlišeny a zprostředkovány a které jsou špatně podány divákovi. Postupují spíše 

obráceně: Celek se posunuje před jednotlivosti (,totum pro parte‘), abstraktnost a 

konkrétnost jsou identické pro to, co je zobrazeno alegoricky. Jelinek toto celé vztahuje 

důrazně na sociální situaci“ 81, a to zejména u osudů svých ženských hrdinek.  

Častá metoda, kterou Jelinek ve svých textech používá, je metoda zvratu děje. 

Marlies Janz o tom pojednává ve svém eseji Falsche Spiegel. Über die Umkehrung als 

Verfahren bei Elfriede Jelinek.82 Zvrácení ženskosti je pro Elfriede Jelinek 

charakteristickým postupem vyprázdnění divákových (čtenářových) smyslů. Její způsob 

psaní spočívá v síle perverzí, u kterých se nevytváří žádný nový smysl, žádné pozitivní 

stanovení ženskosti a ženy novým způsobem. Její literární jazyk naopak zůstává u obrácení 

falešného, u kterého se zdá být nemožné obrátit ho správným směrem. Perverze u Jelinek 

odkazují vždy jen na již zpět obrácené, to znamená na ženskost jako mužské projektování 

ženskosti, které je schopno určit ženskost jen jako „to druhé“ (alter ego) mužovo – tím ale 

také jako závislé a sekundární. A právě v tomto odkázání na zrcadlo, ve kterém se stále 

objevuje jen mužská podoba ženy, je dle mého názoru založen proces, který točí stále        

do kola představy o „přirozené ženské“ estetice. Její koncepce „zrcadla“ není stejná jako u 

Luce Irigaray. Jelinek skrze zrcadlo nevstupuje do světa ženských skutečných představ a 

projektování vlastní zkušenosti, její zrcadlo odráží parafráze mužských projekcí světa a 

společnosti. Je  tedy bližší metodě feministického čtení než metodě feministického psaní. 

Literární metoda přináší tímto způsobem jak zrcadlení falešných obrazů, tak překročení 

prázdného smyslu v opozicích pohlavní dichotomie. V tomto gestu, které se zaměřuje 

na možnost nevnímat ženu již tolik sexisticky a ani se ji nesnažit vnímat novým způsobem, 

nevnímat ji ve smyslu „ženského způsobu psaní“ nebo „ženské estetiky“, se potkají 

estetický způsob postupu a intence ženské politiky. „Pro všechny ženy“, tak uvádí Elfriede 

Jelinek v jednom rozhovoru, „zkouším začít boj proti kastě tvořící obrazy určující normu, 

neboť hrozná nespravedlnost není hospodářské utlačování ženy, které je také strašné a 

dávno mělo být napraveno, ale je to špatnost –  tento mužský systém hodnot a norem, 

                                                 
81 Bormann von, A.: Dialektik ohne Trost. In: Gürtler, Ch.: Gegen den Schönen Schein: Texte zu Elfriede 
Jelinek. Franfurkt am Main 1990. Str. 68-69. 
82 Janz, M.: Falsche Spiegel. Über die Umkehrung als Verfahren bei Elfriede Jelinek. In: Gürtler, Ch.: Gegen 
den Schönen Schein: Texte zu Elfriede Jelinek. Franfurkt am Main 1990. Str. 81-97. 
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kterému žena podléhá, a sice tak dalece podléhá, že musí být bohužel vždy ,druhým‘, a ony 

vlastnosti, které jsou jí připisované, jako dobromyslnost, vnitřní blaženost a přátelskost, 

jsou přece jen to ,druhé‘, tzn. jiné, odlišující se od mužských vlastností, takže člověk 

vlastně vůbec neví, co znamená být žena.“83 

Sigrid Schmid-Bortenschlager84 specifikuje poetický program Jelinek, který autorka 

dodržuje ve svých raných dílech, a charakterizuje ho v následujících bodech: 

– umění jako spotřební zboží, které má být zažíváno nejen intelektuálně, ale            

i vizuálně a „hmatově“ a které má sloužit odcizení; 

– odstranění rozdílu mezi triviální a náročnou literaturou, přejímání vzorů a technik 

triviální literatury do literatury náročné; 

– násilí a sexualita jako centrální témata: odhalení symbolického násilí, odkrývání 

latentní a tabuizované sexuality ve všech oblastech; přitom dominuje záliba v odhalování a 

provokaci, v porušování tabu, nikoli záliba v sexualitě; 

– umění jako volný prostor, v němž si lze zkoušet a ověřovat společenské/politické 

způsoby chování, a v souvislosti s tím aktivizace čtenáře/čtenářky, pokus o vyvážení 

mocenských vztahů mezi autorkou a čtenáři; 

– ironie jako všeobecný způsob zobrazování. 

Zajímavé je, že Jelinek u svých postav nezřídka tematizuje fluiditu pohlavní 

identity. Např. ve hře Nemoc aneb moderní ženy se z ženských postav stávají vampíři 

(muži), kteří ale mají ženská jména. Podobné to je i ve hře wir sind lockvögel, baby!, 

příslušnost k pohlaví, tento základ identity, není u jmen postav jednoznačně konotován, a 

totéž jméno – nebo snad tatáž postava – může být v průběhu textu označeno či chápáno 

nejen jako mužské, ale i jako ženské. Platí to např. pro často vystupujícího Ottu v již 

zmíněném románu, který např. v kap. 25 vystupuje jako těhotný a rodící. Iritující pro 

čtenáře přitom může být, že gramatický rod zůstává zachován. Pro analýzu těchto textů by 

se tedy spíše hodily např. queer teorie85 než teorie Cixous a Irigaray. S takovouto fluiditou 

pohlaví a identity se ale ve hře Klára S. nesetkáme. 

                                                 
83 Presber, G.: Die Kunst ist weiblich. Mnichov 1988. Str. 114. 
84 Schmid-Bortenschlager, S.: Gewalt zeugt Gewalt zeugt Literatur…. In: Gürtler, Ch.: Gegen den Schönen 
Schein: Texte zu Elfriede Jelinek. Franfurkt am Main 1990. Str. 32. 
85 Queer teorie podrobněji rozebírá Věra Sokolová ve svém příspěvku „Současné trendy feministického 
myšlení“. Srv.: Sokolová, V.: Současné trendy feministického myšlení. In: Formánková, L. a Rytířová, K.: 
ABC feminismu. Brno 2004. Str.199-212. 
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Dagmar von Hoff se ve svém eseji Stücke für das Theater. Überlegungen zu 

Elfriede Jelineks Metode der Destruktion 86 zabývá divadelními texty Jelinek a metodou 

dekonstrukce, kterou v nich používá. „Vyvrhuje útroby“ textu, rozebírá je a skládá je nově. 

Přitom je pitván originální jazyk, který je autentický, protože předstírá jazyk založený       

na smyslu. Slova jsou až to druhé, triviální částice. Protíná diskurs literatury a teorie a 

montuje je do látky textu, která je papouškována dramatickými postavami. Její dramatické 

personae jsou jako nositelé významu, neschopně rozkládají přirozené představy, rozkládají 

všechny světy představ, které se společně objevují v jejích divadelních textech.  

Programový způsob psaní Elfriede Jelinek v sedmdesátých letech dvacátého století 

zahrnuje většinou tvorbu divadelních textů. Převážně píše divadelní hry, které disponují 

hlavním a vedlejším textem, tzn. že vedle replik dialogů a monologů dramatických postav, 

které vytvářejí představu přinášejícího jednání, je oznámen ve vedlejším textu také soupis 

postav a instrukce k režii a scéně. Kromě toho konstruuje prozaické texty, které je také 

možné inscenovat na divadle.  

 V jejích divadelních kusech řádí a běsní hastroši, bubáci, stvůry, trosky a zdánlivě 

mrtví na jevišti. „Tyto figury se střetávají s dalšími, mluvícími figurami, které chrlí nahnilé 

věty, vrhají se vstříc dalším a vzájemně se přitom otupují.“87 Tím je ale potlačeno vše, co je 

divadlu vlastní: „Herec je ikonický symbol par excellence: skutečný člověk, který se stal 

znamením pro člověka.“88 Tělo herce sice v dílech Jelinek existuje, nepodařilo se mu ale 

být více vábením pro diváka. Tak je v jejích dílech zcela rozebrána dramatická postava 

s možným psychologickým inventářem. Herci jsou dle Dagmar von Hoff mluvící stroje, 

kterým Jelinek vkládá nahou řeč do úst. Jelinek chápe dramatické postavy jako nasazené 

panenky, které nedostaly vlastní váhu svého rozhodování a nemohly v tom případě vyhrát 

ani svůj život ani duši, protože autorka si ponechává provedení ve svých rukou.  

Podle Dagmar von Hoff nechystají divadelní hry Jelinek žádné scénické narážky, 

žádné jednání, žádné role, žádnou řeč postav, žádnou inscenaci určitosti, a tím je 

dekonstruována dramatická skladba. Osamostatňují se bloky řeči, které už setrvávají příliš 

dlouho, stanou se zlomky prózy, které nechají bujet vlastní látku textu, a tím jsou 

objasněny dramatické personae jako identifikovatelní nositelé významů a dramatického 

formulování konfliktu. Jsou rozkládány formy dramatu (forma se rozčlení do hlavního a 
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 44  

vedlejšího textu), jazyk (řeč postav), jednání se svými progresivními fázemi a „oblouky“ 

napětí, dramatické postavy a iluze divadla – zkrátka drama samo. 

Jelinek vychází z divadelní koncepce Bertholda Brechta, pro nějž je jedním ze 

základních pravidel pro inscenace představení zachovat autentičnost. Píše: „Aby se divadlo 

stalo prožitkem, musí být pravdivé. Je mnoho lidí, kteří konstatují, že prožitek v divadle je 

stále slabší, méně lidí však pozoruje, že zobrazovat dnešní svět je čím dále tím 

obtížnější.“89 Dále uvádí: „Divadlo, jež si hlavním zdrojem zábavy udělá produktivitu, musí 

ji udělat i tématem, a to s obzvláštní náruživostí dnes, kdy člověku všude zabraňuje člověk, 

aby se produktivně uplatnil, tj. aby se zbavil bědného živobytí, aby se bavil a aby sám bavil 

jiné. Divadlo se musí pro skutečnost angažovat, aby mohlo a smělo vytvářet účinná 

vyobrazení skutečnosti.“ 90 A na jiném místě: „Je zapotřebí ještě jiné změny v tom, jak 

herec předvádí svá zobrazení, a také při této změně je celý proces ,profánnější‛. Tak jako 

herec nemá své obecenstvo klamat, že na jevišti nestojí on, nýbrž smyšlená postava, tak je 

také nemá klamat, že to, co se děje na jevišti, není nastudováno, nýbrž odehrává se poprvé 

a jednorázově.“ 91 Jelinek i Brecht chtějí divadlo skutečné, které svým divákům nic 

nenamlouvá a neklame je. Otázka autentičnosti je ale do jisté míry problematická, protože 

záleží na tom, kdo mluví, a za jakou skupinu. Podle G. Ch. Spivak92 není možné 

hodnověrnost vztahovat na společnost jako na celek, protože každá vrstva obyvatelstva má 

vlastní a rozdílnou zkušenost dle ekonomického a společenského postavení. Proto, i když 

se bude divadlo snažit o „pravdivou“ výpověď o světě a společnosti, bude tato zkušenost 

přijímána rozdílně dle jednotlivých společenských skupin.   

 

6 Literárně kritická analýza postav textu 

6.1 Téma hry Klára S. z pohledu feministické kritiky 

Divadelní drama Klára S. napsala Elfriede Jelinek v roce 1981. Hlavním tématem 

hry je polemika, zda je možné, aby žena byla vnímána muži jako samostatný tvůrčí 

subjekt, nikoli jen jako trpný, pasivní objekt. Hrou se prolínají dlouhé monology 

jednotlivých (především ženských) postav o tom, jak ony samy vnímají svět, ve kterém 
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žijí, a jak přijímají vlastní život a případné změny, které posunou jejich život. Příběh je 

zasazen do uměleckého, hudebního prostředí a pojednává o „zkáze“ ženské kreativity. 

Autorka se nechala inspirovat skutečnými postavami, které parafrázuje a zasazuje do svého 

vlastního příběhu, takže se v něm potkávají osobnosti, které by se jinak setkat nemohly, a 

řeší situace, které za jejich života nevznikly. Do úst vkládá Jelinek svým „hrdinům“ a 

„hrdinkám“ vlastní jazyk, který se stává místem souboje protimluvů, polemických replik    

i soubojem jednotlivých slov. 

Hlavní postava, věhlasná pianistka Klára Schumann (skutečná Klára žila v letech 

1819 – 1896), se ocitá společně se svým mužem Robertem (skutečná předloha postavy, 

hudební skladatel Robert Schumann žil v letech 1810 – 1856), známým hudebním 

skladatelem, a jejich dcerou Marií v roce 1929 ve vile italského poživačného a ješitného 

básníka – fašisty Gabriela d´Annunzia, zvaného Commandante (skutečný básník              

G. d´Annunzio žil v letech 1863 – 1938), obklopeného bizarní sbírkou žen toužících po 

slávě, jíž se snaží dosáhnout skrze erotické služby. Na návštěvě u Commandanta jsou 

v době, kdy Roberta již postihlo „šílenství“ a není téměř schopný komponovat. Klára v této 

době už nemůže koncertovat, protože pečuje o svého manžela. Již od začátku svého 

manželství ale zůstává Klára v manželově stínu, obětovala se, aby mu umožnila 

komponovat na úkor vlastního komponování a smířila se s rolí interpretky hudebních děl 

manžela. Společnými silami se pokoušejí D´Annunziovi prodat Schumannovo šílenství 

jako genialitu a doufají v Commandantovo mecenášství. Klára se snaží získat finanční 

prostředky pro rodinu svým uměním a přesvědčováním o Robertově genialitě. D´Annunzia 

ale více než umění „zajímá“ Klára, resp. její tělo. Pro Kláru je ovšem nepředstavitelné, že 

by se měla Commandantovi tělesně oddat. Neustále mezi nimi i ostatními postavami 

vznikají dramatické situace, které odkazují k tomu, že ne vždy se na člověka (muže či 

ženu) nahlíží stejnými měřítky. Až do konce hry se setkáváme s různými sarkasticky 

zobrazenými charaktery postav, které, jak je pro Jelinek charakteristické, odkazují            

na společenské a genderové stereotypy společnosti.  

Celá hra je jakýmsi dialogem (monologem?) Kláry o tom, co v našem světě 

znamená mít status ženy, manželky, matky a v neposlední řadě umělkyně. Příběh je 

vnitřním soubojem Kláry a hledáním smyslu jejího života, hledáním geniality, uznání a 

lásky. Na cestě životem je sice obklopena mnoha lidmi, ale v podstatě zůstává na všechno 

sama, nese s sebou mnohdy tíživé vzpomínky z dětství, starost o rodinu i pocit prázdnoty 

kvůli nemožnosti uskutečnit své umělecké (celoživotní) ambice. 
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Podle autorčiných poznámek93 se hra Klára S. odehrává v roce 1929 v době 

pozdního podzimu, místem konání je d´Annunziova vila u Gardavského jezera. Zde 

pobývá Commandante, tedy Gabriele d´Annunzio, jeho žena Donna Maria di Gallese 

(kněžna z Montenevosa), jeho obdivovatelky – umělkyně: Luisa Baccara, Aélis Mazoyer, 

Carlotta Barra – a Klára Schumann se svým manželem Robertem a dcerou Marií, dále dva 

hlídači blázince a k tomu několik služek a místní mladá prostitutka. Prostor vily by se měl 

dle Jelinek podobat krápníkové jeskyni, všude by měla být přemíra okázalosti, přepychu a 

nevkusu, čímž autorka poukazuje na Commandantovu moc, která vzniká na základě násilí 

(politického i fyzického) a je spojována výhradně s maskulinitou. V pozadí stojí koncertní 

křídlo a na něm cvičí malá Marie upoutána v jakési konstrukci (připomínající logierovskou 

konstrukci z 19. století, v níž si už Robert Schumann zničil jeden prst), která má naučit 

žáky správnému držení těla při hře na klavír. Všechny ženy kromě manželky jsou v pokoji 

a společně se baví, Klára vypadá ustrašeně a plaše. Vše by mělo být předvedeno za pomocí 

přehnané gestikulace.  

Následující část hry se odehrává v jídelně vily d´Annunzia. Bláznivý komponista 

Robert sedí u postraních dětských stolků se dvěma hlídači blázince, kteří s ním mají 

zacházet hrubě. Commandante je oblečen do fašistické uniformy, s vysokými jezdeckými 

botami, k tomu jezdecký bičík a kolem něho sedí ostatní postavy, které nechutně jedí a 

odhazují kosti na podlahu. Závěrečná část je epilog. Příběh se dle autorčiných poznámek 

odehrává ve stejném pokojí jako v první části. Na okně je postaveno „alpinum“ (imitace 

proslulého alpského vrcholu Zugspitze). Na hoře je umístěn kříž a rostou tam všude kolem 

alpské rostliny. Postavy jsou oblečeny do lyžařského oblečení, Gabriel ale zůstává             

v uniformě, Klára je oblečena do alpského dívčího kroje a v klíně má položeného mrtvého 

Roberta. Celá scéna působí lehce kýčovitě.  

Důležitých témat, kterými se Jelinek v tomto dramatu zabývá, je hned několik – 

zamýšlí se nad statusem ženy - umělkyně v patriarchálním světě, nad postavením matky a 

manželky v rodině i ve „vnějším“ světě, zabývá se otázkou sexuality či uvědoměním si své 

identity a snahy dosáhnout rovnocenného postavení nejen mezi ženami, ale i mezi muži. 

Její pohled na tato témata je ovlivněn marxistickým feminismem, který identifikuje ženy a 

muže z pohledu třídy. Ideologie proletariátu traduje dle Pam Morris94 kolektivní identitu 

jako mužskou. Teoretikové marxismu vykázali ženy do oddělené reprodukční a domácí 

                                                 
93 Jelinek, E.: Klára S. Scénář divadla Komedie. Přeložila Barbora Schnelle. Str. 18-81, zejm. 18-19. 
94 Morris, P.: Literatura a feminismus. Praha 2000. Přeložila Marian Siedloczek a Renata Kamenická. Str. 
177-207. 
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sféry a tento přesun do čistě biologické kategorie ženám odepřel historickou a sociální 

identitu. Kolektivní dělnická identita coby zdroj hrdosti a sebevědomí byla konstruována 

jako mužská. Z tohoto důvodu jsou ženy ve společnosti utlačovány, stávají se obrazem 

sebeobětujícího se mateřství. Cora Kaplan pojímá moc v rámci kapitalismu, viz výše 

kapitola Přístup Elfriede Jelinek k divadlu a jazyku. 

Mateřství přitom není univerzálním stavem, dle Morris je sociálně utvářeno 

v konkrétních ekonomických a hmotných podmínkách. Jelinek ve své hře Klára S. 

zobrazuje sociální útlak žen a jejich (ne)dobrovolně přijaté místo, které je staví do pozic 

„těch druhých“. Jelinek sice říká, že přijímá mužskou pozici při psaní, kterou pak otáčí 

proti mužům samým, dalo by se ale říci, že splňuje požadavek Hélène Cixous i Luce 

Irigaray „ženského psaní“ - ke své literární tvorbě přistupuje vlastním způsobem, snaží se    

o narušení falocentrického pohledu na ženy v literatuře, využívá jazyk zcela podle svého a 

její díla jsou velmi kritická a otevřeně pojednávají o dané problematice. Jelinek píše přímo, 

za nic se neschovává a nic nikomu neodpouští. 

Specifickým tématem hry je také téma moci. Klára se od začátku snaží přesvědčit 

Commandante o svém nadání, aby ji přestal vnímat jako pouhý objekt svého chtíče. 

Bohužel se jí to v průběhu celého příběhu nepovede, protože d´Annunzio jakožto 

zosobnění diktátora zotročuje své okolí, na kterém uplatňuje svoji moc, a řídí se pouze sám 

sebou a svými potřebami. Nabízí se zde otázka, zda není Klářina snaha od začátku 

odsouzena k nezdaru a marnosti, poněvadž vstupuje do kontaktu s mocí a násilím 

(zosobněném postavou Commandante) v dobré víře nespravedlnost překonat na základě 

přátelského a mírumilovného vztahu, což je ale její hluboký a osudný omyl. Toto téma je 

možné interpretovat i tak, že s násilím se dá jedině bojovat, ne s ním jednat, poněvadž 

nikdy samo nejedná férově a s respektem, vždy se snaží zneužít tento vstřícný postoj. 

Tento akt snažící se potlačit násilí pomocí otevřeného boje se shoduje s marxistickou (i 

když nejen) interpretací třídního boje a Jelinek by s ní nejspíš sama souhlasila. 

 

6.1.1 Klára a ostatní ženy  

Klára S. nás provází celou hrou, nabízí ženskou zkušenost a nový pohled na život95, 

vyplňuje prostor, je zcela odlišná od ostatních ženských postav, bojuje proti svému předem 

určenému osudu. Klára je zhrzená, traumatizovaná nejprve otcem, později manželem, kteří 

                                                 
95 Srv. Cixous, H.: Smích medúzy. Aspekt, 2-3, Bratislava 1995. Přeložila H. Hájková. Str. 12-14. - Cixous 
píše, že skrze ženské psaní je možné nalézt vlastní identitu a prostor pro seberealizaci žen. 
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ji neumožnili dělat v životě to, co by ji naplňovalo – komponovat. Její životní plány a 

naděje ztroskotaly, ale i přes manželovo šílenství se snaží tyto plány a naděje vkládat do 

svých nejbližších, a to jak po dobrém, tak po zlém. U Commandanta setrvává i se svojí 

rodinou a doufá v jeho mecenášství a podporu Roberta.  

V protikladu k ní stojí Luisa Baccara, která je krásná, lehkovážná, a za každou cenu 

chce dosáhnout svého cíle – být úspěšnou klavíristkou. Luisa sama o sobě říká Kláře: 

„Jsem předobrazem benátské pianistky, zatímco vy znázorňujete zástupkyni německého 

cechu klavíristů, čestnou ale bez fantazie. Já jsem nepořádná, velkorysá, nedisciplinovaná 

v tempech, zato tělesná a k pomilování.“ 96 Klára se straní ostatním ženám, nedůvěřuje jim, 

setrvává ve vile pouze kvůli získání finančních prostředků pro zajištění své rodiny. Během 

pobytu u Commandanta se v jejím nitru odehrává boj – vzpomíná na svůj život a snaží se 

vyrovnat s vlastní historií. 

Všechny tři umělkyně – Klára, Luisa i Carlotta – jsou prototypem rozdílného 

přístupu k vlastním možnostem uměleckého sebevyjádření. Jelinek poukazuje na 

podřadnou roli ženy v současných kulturně-politických strukturách, kdy je ženě umožněno 

účastnit se kulturního dění v roli výkonné umělkyně a interpretky (zpěvačka, herečka, 

sekretářka apod.), avšak zcela výjimečně v roli samostatné tvůrčí osobnosti. Dle H. 

Cixous97 je dichotomie muž/žena založena na univerzalizaci mužství jakožto atributu 

člověka, čímž je reprodukován patriarchální řád a ženy jsou podřizovány mužům. Snaží se 

o osvobození subjektu ze svírajících kategorií mužství a ženství, které strukturují jazyk, 

myšlení a kulturu falologocentrického světa. Podobně tematizuje podřadné postavení žen 

ve světě mužů i L. Irigaray98, která uvádí, že ve společnosti neexistuje ekonomika, pomocí 

které by byla sexualita reprezentována ženami a pro ženy. Společnost je založena              

na přítomnosti falu, který ženám chybí, a proto jsou a priori považovány jako nedostatečné 

na základě absence penisu. Toto nerovnocenné postavení žen problematizuje také Jelinek a 

tento postoj Cixous i Irigaray lze uplatnit na některých replikách hry Klára S. Mezi Klárou 

a Luisou zprvu dochází k rozporům v otázce získávání finančních prostředků                    

od d´Annunzia a v jejich přístupu k umění. Luisa představuje stereotyp ženy, který je 

v patriarchální společnosti přijímán jako normativní - je krásná, pečuje o sebe a je pro ni 

samozřejmé, že k dosažení vlastního úspěchu potřebuje oporu v muži a nezříká se za tuto 

službu platit svým tělem. Luisa říká: „Vždy jsem dbala na to, abych byla enfant terrible, 

                                                 
96 Jelinek, E.: Klára S. Scénář divadla Komedie. Přeložila Barbora Schnelle. Str. 43. 
97 Cixous, H.: Smích medúzy. Aspekt, 2-3, Bratislava 1995. Přeložila H. Hájková. Str. 12-19. 
98 Irigaray, L.: Another „Cause“-Castration. In: Warhol, R. R. and Price Herndl, D.: Feminisms: An 
Anthology of Literary Theory and Criticism. New Jersey 1991. Str. 404-410. 
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jehož hodnota spočívá v tom, že vyčnívá z masy, ale v konečném důsledku se bez kladení 

odporu přizpůsobuje.“99 Z jejích slov vyplývá, že se chtěla vymanit z všednosti a 

průměrnosti, ale nakonec zvítězila pohodlnější cesta, totiž přizpůsobení se situaci a tomu, 

co od ní společnost očekává. Luisa tedy přijímá roli závislé ženy, ale jen jako prostředek, 

jak dosáhnout svého cíle. Což lze ovšem označit za typickou strategii podrobených. 

Cixous, stejně jako Irigaray uvádějí, že je nutné, aby se ženy osvobodily z mužské 

nadvlády a prostředkem jim k tomu má být ženské psaní (což lze samozřejmě aplikovat      

i na jiné formy tvůrčího umění). Tento aspekt se objevuje i v dramatu Klára S., ale Kláře se 

osvobození z mužské hegemonie nakonec nepodaří ani skrze její kreativitu a snahu 

komponovat. Klára je opakem Luisy, odmítá své tělo a ženskost jako prostředek k dosažení 

svých tužeb a proseb. Nejdůležitější je pro ni genialita, možnost komponovat a postarat se 

sama o sebe, aniž by musela být na někom závislá. Tento postoj Jelinek je shodný 

s názorem Cixous, která tvrdí, že ženy se mohou osvobodit jedině za předpokladu, že se 

navrátí ke svému tělu. Tím ale není míněno, že by svého těla používaly jako zboží (viz 

Luisa), ale jako svobodné součásti integrity své osobnosti, ke svým touhám. A začnou psát, 

v případě hry Klára S. komponovat.100 Klára říká: „Mé nitro bojuje s mým zevnějškem. 

Zevnějšek pokládá oduševnělou ženu za nedůležitou.“101 Klára vnímá chování ostatních žen 

a jejich dobrovolné oddávaní se Commandantovi, každodenně je konfrontována 

s d´Annunziovými narážkami na její tělo a sexualitu. Je tedy samozřejmé, že řeší vnitřní 

konflikt o správnosti svého chování. Protože ale Jelinek vytvořila postavu Kláry jako 

bojovnici, je pro ni nepřijatelné, aby si vybrala pohodlnou cestu k úspěchu. Skrze ostatní 

ženské postavy upozorňuje autorka na stereotypy vytvořené naší společností, každá žena 

této hry je v něčem jiná, na druhou stranu mají ale leccos společného. Skrze Kláru bojuje 

Jelinek za uznání žen jako rovnocenných partnerů k mužům, snaží se o dosažení respektu a 

upozorňuje ženy na to, že je nutné odhodit strach a postavit se mužům do cesty a bojovat 

za své požadavky. Zvláště v dialozích mezi Klárou a ostatními ženami se objevuje motiv 

sociálního útlaku, proti kterému se snaží Jelinek bojovat. Klára odmítá přijmout, že by 

měla být odsunuta na druhé místo, že by její úloha měla být jen úloha matky a obětující se 

manželky a že by se měla stát směnným artiklem mezi d´Annuziem a Robertem, aby 

zajistila rodině peníze. Jelinek sice vychází z marxistického feminismu a kritizuje 

ekonomické a společenské znevýhodněné postavení žen, vychází z nerovného postoje 

                                                 
99 Cixous, H.: Smích medúzy. Aspekt, 2-3, Bratislava 1995. Přeložila H. Hájková. Str. 20. 
100 Ibid. Str. 12-19. 
101 Jelinek, E.: Klára S. Scénář divadla Komedie. Přeložila Barbora Schnelle. Str. 19. 
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společenských tříd. Cixous i Irigaray sice vycházejí z předpokladu, že společnost je 

ovlivňována falocentismem, přesto jde ale všem třem autorkám o totéž – o emancipaci žen 

a rozvinutí jejich kreativity a individuality. Cixous navíc uvádí, že časté opakování 

zájmena „my“ v jejích textech odkazuje k potvrzení blahodárné kolektivní přítomnosti. 

Cixous se dle Pam Morris102 se svým jazykem a syntaxí snaží tuto kolektivní ženskou 

identitu ztělesnit jako košatou, velkorysou a blahodárnou. V tomto se v podstatě Jelinek 

shoduje s Cixous, protože obě autorky se snaží o vytvoření jednotné ženské identity, která 

by se nediferencovala podle sociálního statusu či etnicity apod. A nemohu opomenout ani 

fakt, že Jelinek pro svoji kritiku společenských poměrů využívá jasně daného a 

stylizovaného jazyka, svým způsobem vytváří „ženské“ psaní, které jí umožňuje vlastní 

prostor pro sebeidentifikaci.  

Luisa ani Aélis nevnímají Kláru jako konkurenci, své místo u Commandanta a jeho 

podporu mají již zajištěnou, spíše se podivují její upjatosti a nevoli poddat se Gabrielovi, 

částečně se posmívají jejímu těžkému osudu, protože si myslí, že si za to může sama a že si 

vše zbytečně svým puritánským přístupem komplikuje. Zato Carlotta, která chce zajistit 

turné a zatím dělá před d´Annunziem drahoty, vidí Kláru v domě nerada a předpokládá, že 

ho chce využít stejným způsobem jako ona, a tudíž že ona přijde zkrátka. Luisa říká 

Carlottě: „Výhledově, když budete vůči němu pořád takhle neústupná, žádné angažmá 

v Pařížské opeře vám to nevynese.“ 103 Carlotta: „Ta německá kráva ho vzala útokem. Vy 

jste mně výslovně dovolila, abych použila ten trik s jeptiškou, a teď si ho přivlastňuje ta 

Němka, bez toho, že by se s námi předtím domluvila. Může klidně vykládat, že je ptákem, ať 

si je klidně fénix nebo pro mě za mě srnka.“ 104 Luisa odpovídá: „Nerozčilujte se, Cara. 

Ještě pořád bude nejlepší, když se necháte ošoustat.“105 Carlotta odvětí: „Nikdy! Dostanu 

ho svým uměním. (…) Promluvte s ním, když se mu budete podvolovat. Dostanete svých 

třicet procent.“ 106 Zdálo by se, že Carlotta přistupuje k d´Annunziovi stejně zdráhavě a 

odmítavě jako Klára; také mu nechce za jeho mecenášství platit vlastním tělěm. Ale je 

pouze vypočítavá, využívá toho, že Luisa se podvoluje dobrovolně a ráda a že kromě svého 

turné může po Gabrielovi požadovat i Carlottino turné a sama zůstane „počestná“, zaplatí 

pouze „provizi“ Luise. Carlotta jako by zaujímala mužskou pozici a používá Luisina těla   

                                                 
102 Morris, P.: Literatura a feminismus. Praha 2000. Přeložila Marian Siedloczek a Renata Kamenická. Str. 
135. 
103 Jelinek, E.: Klára S. Scénář divadla Komedie. Přeložila Barbora Schnelle. Str. 29. 
104 Ibid. Str. 29. 
105 Ibid. Str. 29. 
106 Ibid. Str. 29. 
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k získání svého cíle. Dle Barbory Schnelle107 chápe Carlotta svou tělesnost 

v nematerializovaném a abstrahovaném smyslu, její tělo se má stát nástrojem vyšších 

duchovních asociací.  Luisa je dokonce na svůj úspěch hrdá a svým poměrem se netají: 

„Během toho, co se mu podvoluji, hovořím totiž výhradně o svých plánovaných klavírních 

večerech ve Spojených státech. Na jaře jedu, Commandante už pro mě všechno dojednal a 

složil kauci. Do té doby už jen 120 podvolení! Nanejvýš!“ 108 

Pokud se ostatní ženy mezi sebou baví o svém umění, téměř vždy ho spojují            

s tělesností a obšťastňováním mužů svým tělem, skrze které k nim promlouvá jejich talent 

a umění. Luisa: „Tisíce jsem jich obšťastnila svou nádhernou hrou na klavír, a těm, kteří 

mě nemohli slyšet osobně, bylo dovoleno uslyšet mě v rádiu.“109 Carlotta k tomu dodává: 

„Já vyjadřuji umění výlučně za pomoci těla, přičemž jsem schopna každý milimetr svého 

těla tím nejneuvěřitelnějším způsobem ohnout, případně překroutit. Já jsem takříkajíc 

zosobněné umění.“ 110  Ženy dále pokračují v diskuzi a snaží se jedna druhou přetrumfnout 

výpovědí o tom, která kolik dostala děkovných dopisů a co vše dokázala. Jelinek na jejich 

příkladě zobrazuje stereotypní postavení žen spojované s tělesností a přírodou. Tyto ženy 

berou jako samozřejmé, že tělo je nástrojem, skrze který mohou komunikovat s muži a že 

pouze skrze tělo jako objekt jsou s nimi muži ochotni komunikovat.  

Gabriel jako diktátor zde zosobňuje nekontrolovanou, diskriminující, 

utlačovatelskou moc, všechny tři ženy naopak symbolizují porobené, a jejich různé 

strategie jednání s mocí (jako nejčestnější z toho samozřejmě vychází Klára, ale druhé dvě 

je těžko obviňovat, moc jim nedává svobodnou volbu). Skutečnost, že porobené 

symbolizují ženy, přitom není náhodná a znovu potvrzuje genderované vnímání Jelinek      

i její vnímání patriarchátu jako součásti systému utlačovatelské moci. 

 

6.1.2 Klára jako umělkyně a komponistka 

Jelinek říká, že „ženská rozkoš je něco, co není vidět. Je skrytá podobně jako ženská 

práce. Existují ekonomové, kteří považují ženskou práci za vrchol obscénnosti, protože je 

skrytá jako genitálie.“ 111 Tento její postoj je možné srovnat s teorií Luce Irigaray112, která 

                                                 
107 Schnelle, B.: Elfriede Jelinek a její divadlo proti divadlu. Brno 2006. Str. 91. 
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111 Jelinek, E. – Heinrich, J. – Meyer, A.: Sturm und Zwang. Schreiben als Geschlechterkampf. Hamburg 
1995. Přeložila Jana Cviková. In: Aspekt 2/2001 – d(r)ámy. Str. 50. 
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tvrdí, že ženská identita a sexualita jsou otevřené, plynoucí, štědré, a to vše v protikladu 

k maskulinní valorizaci jediného orgánu. K vyjádření plurality ženské sexuality používá 

metaforu ženských rtů, které se navzájem laskají. Metafora „dvou rtů“ nezobrazuje 

anatomii ženských orgánů, ale je používána jako nový symbol, kterým lze ženskou 

sexualitu kladně reprezentovat. Obě autorky konstatují, že ženské genitálie jsou 

„neviditelné“ oproti falu, který zakládá řád společnosti. Proto není ani ženské sexualitě a 

erotické touze přikládán žádný význam, stejně jako pokusu žen o prosazení se a vlastní 

reprezentaci. Obě autorky poukazují na to, že ženy jsou uvrženy do „neviditelnosti“. 

Metaforu zrcadla staví Irigaray v protikladu k metafoře jazyka coby zrcadla mužské 

přítomnosti, spojuje ji s ženskou formou sebeprezentace, která vychází z intimity dotyku, 

nikoli ze vzdalujícího se obrazu odráženého zrcadlem. Tento aspekt je možné aplikovat    

na vztah Kláry a Marie, kdy se Klára snaží na své dceři uskutečnit svoji nepodařenou 

kariéru. I přes občasné násilí je jejich vztah ale založený na vzájemné lásce. (K tomuto 

tématu se vrátím ještě později v kapitole Klářino mateřství a její vztah s dcerou Marií.) 

Jelinek však zároveň používá „klasický“ obraz zrcadla, který odráží mužskou projekci 

fungování světa. S tímto se setkáváme např. v zobrazení společenských stereotypů, které 

představují jednotlivé postavy, zejména ženské, proti nimž stojí v opozici Klára S. I 

v tomto bodě najdeme shodu mezi E. Jelinek, H. Cixous a L. Irigaray, protože všechny 

autorky tematizují problematičnost prosazení žen ve veřejném prostoru, znemožnění jejich 

reprezentace a nutnost vybudovat si vlastní prostor pomocí specifického jazyka, ve kterém 

by mohly ženy znovu nalézt svoji identitu a ztracené sebevědomí. Jelinek kritizuje 

poskytování vlastního těla žen mužům jako prostředek směnného obchodu, vychází 

z marxistického feminismu. Irigaray a Cixous vycházejí z tematizování moci a násilí        

na základě falocentrismu a binárních opozic, které vedou k totalitě a podrobení žen. Jejich 

teoretická východiska jsou sice odlišná, ale sledují stejný záměr. 

Klára byla od svého dětství vychovávána svým otcem spíše jako chlapec než dívka, 

otec svoji dceru vyučoval, naučil ji hrát na klavír a také komponovat. Jeho výchova ale 

byla velmi přísná až despotická a Klára si své trauma přenesla až do dospělosti,                

do manželství. Klára: „Můj otec byl prodavačem klavírů. Všude ty mrtvé umělecké 

nástroje. Skoro se kolem nich nešlo protlačit. K tomu ti pořízci, kteří je neustále 

opravovali! Tihle otroci velikášství! (…) Teprve v pěti jsem se naučila mluvit. Ale měla 

jsem sluch jako břitvu. (…) Trvám na svém mimořádném osudu a svém těžkém mládí jako 

                                                                                                                                                    
112 Irigaray, L.: This sex which is not one. In: Warhol, R. R. and Price Herndl, D.: Feminisms: An Anthology 
of Literary Theory and Criticism. New Jersey 1991. Str. 352. 
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každý umělec, který má na něco takového právo. (…) Navenek bylo známé jen mé 

specifické jemně mechanické nadání pro stlačování klavírních kláves, a sice ve správném 

pořadí. Každý, kdo cvičí, to zvládne. Kdo cvičí více, umí to lépe.“ 113 Byla vychována 

k tomu, že může být stále lepší, že její nadání nestačí, že musí cvičit a oddat se jen hudbě, 

z toho důvodu ztratila veškeré sebevědomí, svůj talent brala jako samozřejmý, stejně jako 

za přirozené považovala skutečnost, že se provdala a měla děti, i když si zpočátku myslela, 

že by si mohla sňatkem zachránit svoji svobodu a úctu k sobě samé. Bohužel ani sňatkem 

s Robertem se nic nezměnilo, spíše zhoršilo. Jelinek vnímá roli otce a manžela v životě 

ženy velmi obdobně jako Cixous, která spojuje patriarchát s udržováním tradice předávání 

dcer otce jejich manželům jako majetek, vždy s cílem něco získat či ovládnout.114 Zprvu 

vydělávala peníze koncertováním, později s narůstajícím Robertovým šílenstvím nesměla 

komponovat, nemohla doma cvičit, neustále rodila děti, které jí postupně umíraly, musela 

se starat se o rodinu a nějakým způsobem ji finančně zabezpečit. Klára říká: „Můj otec    

do mne vtloukl mužskou představu o géniovi a můj choť mi ji zase hned vzal, protože ji 

potřeboval sám pro sebe.“ 115 Tím, že Jelinek svůj příběh zasazuje do doby, kdy byl již 

(skutečný i v „jelinekovské“ interpretaci) Robert šílený, staví Kláru do neobvyklé role, kdy 

Klára, ačkoli žena, finančně zajišťuje rodinu, bohužel jí zůstává i stereotypní postavení 

ženy v domácnosti, která se stará o své děti a manžela. Klára o Robertovi: „Komponovat 

jsem sama nikdy nesměla. Ačkoliv jsem tak moc chtěla. Dosáhl toho, že jsem uvěřila, že 

bych to v jeho stínu ani nemohla chtít. Génius by rád nastoupil svou cestu do říše 

abstrakce bez ženy. Žena je jen hrstka kostní moučky.“ 116 Klára tuto roli ale nepřijímá se 

samozřejmostí a snaží se z ní vymanit.  

Je jí podsouváno, že úspěch ji může potkat snad jen jako interpretku (pianistku), 

nikoli ale jako skladatelku. Když se Luisa Kláry ptá, proč jí nestačí být pouze slavnou 

pianistkou, a „co zahubilo její smyslnost“117, odpovídá téměř zahanbeně: „Můj otec, ten 

milovaný velký učitel, a později můj choť Robert, ten ďábel.“118 Ani jednomu není vděčna 

za svůj osud, oba dva zároveň miluje i nenávidí, protože jí bránili (a brání) prožít svůj 

autentický život podle vlastních představ. Odmala musela plnit něčí představy a očekávání 

o její genialitě a nadání, bylo jí odepřeno svobodně si rozhodovat o svém životě, nepatřila 

                                                 
113 Jelinek, E.: Klára S. Scénář divadla Komedie. Přeložila Barbora Schnelle. Str. 39-40. 
114 Toto pojetí Cixous charakterizuje Pam Morris (Srv. Morris, P.: Literatura a feminismus. Praha 2000. 
Přeložila Marian Siedloczek a Renata Kamenická. Str. 133). 
115Jelinek, E.: Klára S. Scénář divadla Komedie. Přeložila Barbora Schnelle. Str. 21. 
116 Ibid. Str. 45. 
117 Ibid. Str. 20. 
118 Ibid. Str. 20. 
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sobě – patřila nejprve otci a později manželovi, kteří rozhodovali (a rozhodují) o jejím 

osudu. Znovu se zde setkáváme se stejným tématem, které zpracovává Cixous – postavení 

ženy jako předmět směnného obchodu mezi muži a nutnost osvobodit se od stávajícího 

řádu skrze vlastní uměleckou činnost.119 Luisa se snaží oponovat Kláře a dokázat jí, že být 

ženou - komponistkou je vlastně zbytečné a nerozumné. Luisa ke Kláře: „Proč dnes 

nazýváte ďáblem to, co jste ještě včera nazývala božským géniem? Drahá! Vezměte si 

přece příklad ze mě! Vydávám ze sebe ráda a dobrovolně to, co vytvořil mužský sazeč tónů. 

Nic se ve mně přitom nesvíjí bolestí. Nejdražší! (…) Proč taky hned komponovat! Existuje 

přece tolik hudebních děl, v tom se můžete celý život rochnit jako prase v žitě! Žena je 

měkká a většinou povolná, muž je tvrdý a proráží si cestu vpřed, kam, to je jedno. Přitom 

složí taky někdy nějakou skladbu. Do muže se toho vejde víc než do ženy, proto ze sebe také 

může víc dostat, když na to přijde. Otázka objemu, mé srdíčko.“ 120 Skrze Luisu kritizuje 

Jelinek ženy za to, že se nechávají ovládnout stereotypizací společnosti. Že zcela 

„samozřejmě“ přijímají představu, že jsou slabší („otázka objemu“), méně schopné a 

pohotové, že mají být vděčné, že je „mužský sazeč tónů“ naučil alespoň hrát a ještě pro ně 

zkomponoval mnoho skladeb, které s jeho svolením smějí hrát a těšit „mužské oko“. 

Poukazuje na to, že muž má ve společnosti určitý status, žena bez něj a bez jeho pomoci a 

svolení není ničím. Binární vazba je dle Hélène Cixous vždy násilným vztahem mezi 

mužem a ženou či mezi jinými entitami, které jsou v nerovnocenném postavení, poukazuje 

na to, že každý binární vztah zakládá hierarchii, z ní vyplývající hegemonii a násilí.121 

Luce Irigaray poukazuje na „logiku stejného“, která označuje skutečnost, že sociální realita 

zahrnuje dvě genderově specifické entity (muže a ženu) a neustále tíhne k tomu, že 

měřítkem všeho je muž.122 Tyto poznatky autorek je možné aplikovat též v tvorbě Jelinek, 

pro kterou je nerovnocenný vztah mezi muži a ženami základním tématem. Klára: „Tahle 

posedlost seberealizací. Doplatí na to žena. Doplatí na to žena umělce. Když je také 

umělkyní, uhnijou jí pod tíhou mužovy umělecké produkce údy na živém těle, jeden           

po druhém.“123 

 

                                                 
119 Srv. Cixous, H.: Smích medúzy. Aspekt, 2-3, Bratislava 1995. Přeložila H. Hájková. Str. 13. 
120 Jelinek, E.: Klára S. Scénář divadla Komedie. Přeložila Barbora Schnelle. Str. 21. 
121 Srv. Cixous, H.: Smích medúzy. Aspekt, 2-3, Bratislava 1995. Přeložila H. Hájková. Str. 13. 
122 Srv. Morris, P.: Literatura a feminismus. Praha 2000. Přeložila Marian Siedloczek a Renata Kamenická. 
Str. 128-130. 
123 Jelinek, E.: Klára S. Scénář divadla Komedie. Přeložila Barbora Schnelle. Str. 38. 
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6.1.3 Vztah s Commandantem 

Podle Barbory Schnelle124 je postava d´Annunzia ve hře Klára S. symbolem 

totalitního patriarchálního režimu, ale i systému kulturního mecenášství, v němž se umění 

nutně podřizuje komerčním, osobně prospěšným zájmům. Klára sama formuluje 

problematiku ženství jako radikální kritiku patriarchálního systému a právě z jejích úst 

zaslechneme feministicky laděné repliky o neexistenci ženy v tomto světě125. („Všechno tu 

už stejně je. Jenom žena tu není a nesmí být.“ 126) Jelinek poukazuje na ztotožnění ženy 

s přírodou, což ve feministické historiografii podle Schnelle odkazuje na analogii mezi 

vykořisťováním ženy a novodobým ničením a drancováním přírody. Jelinek postuluje toto 

splynutí ženy s přírodou jako jednoznačně negativní tendenci odsouzení ženy do role 

podřadné a vykořisťované bytosti, která je sice žádána a opěvována pro svou krásu (ta má 

ale také jen dočasnou hodnotu – „nanejvýš 14 dní“127, říká Klára), ale zároveň je 

odsouzena do role hospodyňky a pečovatelky o muže, což je spatřováno jako její přirozené 

poslání. Spojení ženy a přírody tematizuje také například Rossi Braidotti, která říká: 

„Patriarchální myšlení spojuje ženu s přírodou, s tělem, s fyzičnem, jako materiál, který je 

třeba zkrotit a ochočit. Tato stigmatizace ženy z ní činí vyděděnce, nebo spíše obraz na 

okraji odkazující za hranice kulturního a symbolického řádu. Žena je metaforou pro věčně 

se vzdalující možnost ne-řádu, v Descartovi je obrazem chaosu nebo génia zla; jako taková 

zosobňuje v patriarchální obrazotvornosti onu znepokojivou možnost absence zákona         

i jeho rozkladu. Tento obraz ženy, k němuž feministická kritička a filosofka T. de Lauretis 

odkazuje slovem Žena s velkým začátečním písmenem, vyvolává zároveň fascinaci i hrůzu. 

Jako marginalizovaný pojem je ukazatelem, označujícím hranice teoretické 

reprezentace.“ 128 Klára je tedy prototypem ženy toužící prosadit se jako umělkyně, která 

sama sebe může definovat na základě této činnosti. Tato identita je jí ale společností 

odepřena, a tak hledá dle Schnelle východisko v absurdní vraždě Roberta, kterého viní 

z potlačení svých vlastních uměleckých ambicí. Jelinek opět vyhází ze svých teorií 

podložených marxistickým feminismem a obviňuje vládnoucí třídu mužů z uplatňování 

totality a konaného bezpráví. Irigaray a Cixous vycházejí ze svého předpokladu binárních 

                                                 
124 Schnelle, B.: Elfriede Jelinek a její divadlo proti divadlu. Brno 2006. Str. 82. 
125 Problematiku „neviditelnosti“ žen rozebírá L. Nochlin ve svém eseji Proč neexistovaly žádné velké 
umělkyně? In: Nochlin, L.: Proč neexistovaly žádné velké umělkyně? In: Pachmanová, M.: Neviditelná žena. 
Praha 2002. Přeložila Martina Pachmanová a Lucie Vidmar. Str. 25-65. 
126 Jelinek, E.: Klára S. Scénář divadla Komedie. Přeložila Barbora Schnelle. Str. 48. 
127 Ibid. Str. 63. 
128 Srv. Knotková-Čapková, B.: Žena řeka, řeka žena. In: Kalivodová, E. a Knotková-Čapková, B.: Sborník 
textů Ponořena do Léthé. Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta. Praha 2003. Str. 59.   
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opozic, které zakládají vztah „pán-otrok“. Východiska autorek jsou sice různá, ale jejich 

záměry jsou opět totožné. Snaží se bojovat proti násilnému a totalitnímu systému             

ve společnosti, který vychází z falocentrismu. Vražda Roberta je tak symbolickým aktem 

odmítnutí nadvlády, vyplývající z aprioristické hierarchie lidských bytostí. 

Teorie Irigaray129, která bojuje proti domněnce, že měřítkem všeho je muž a že 

mužská rozkoš je založena na násilném vniknutí, penetraci a přivlastnění si ženského těla, 

neboť toto poskytuje muži možnost dostat se do místa, kde byl počat, ale ke kterému nemá 

jiný přístup, lze velmi dobře aplikovat na postavu Commandanta, protože ten zobrazuje 

prototyp diktátora, který má zalíbení v násilí, boji a podrobování si „slabších“ – mas lidí či 

„pouze“ samotných žen (milenek). Ženská rozkoš a svobodně rozvinutá sexualita             

ve společnosti ovládané muži nemá místo. Žena má ve společnosti, jíž vládne princip 

hegemonie a násilí,  pouze „za úkol“ prodávat své tělo mužům, aby mohli ukojit svůj chtíč.  

Napětí ve vztahu mezi Commandantem a Klárou je na první pohled zcela zřetelné. 

Gabriele d´Annunzio je „povedená směsice krutosti, zášti, žárlivosti, poezie a pýchy“ 130. 

Ve svých očích je Arielem, poletavým duchem, a básníkem („Můžu kdykoli hovořit 

básnickou řečí, když se mi zachce. (…) Nestálo mě to žádnou námahu, abych přešel 

z normální řeči do řeči básnické.“ 131), zato u Kláry je pouze „kanálníkem“, „netvorem“ a 

nevzdělancem, jehož peníze ale nutně potřebuje a jehož možnost svobodné volby by chtěla 

zakusit. Commandante je velmi sebevědomý a šovinistický; ženy, kterými se obklopuje, 

má pouze pro svou zábavu a sex. Představují pro něj hračku, předmět, rozhodně nemají 

status rovnocenného partnera. Baví ho hra „na kočku a na myš“, když chce nějakou novou 

ženu zlákat do své postele. Pak pro něj ale přestává být zajímavá a vyžaduje od ní 

oddanost, poslušnost a být vždy „při ruce“. Na druhou stranu se ale nezdráhá odměňovat 

své společnice penězi a přepychem, tím jim i svému okolí ukazuje bohatství a ukájí tak své 

ego. Je „vzorným“ příkladem reprezentujícím falocentrismus – sám sebe bere jako „tvořící 

sílu“ a svou moc upevňuje na základě násilí a vlastní agresivity vůči ostatním lidem kolem 

sebe. Je arogantní v jednání s ženami, čímž si snaží upevnit svoji pozici v hierarchickém 

řádu. Toto zobrazení patriarchální moci založené na násilí netematizuje jen Jelinek, ale       

                                                 
129 Srv. Irigaray, L.: This sex which is not one. In: Warhol, R. R. and Price Herndl, D.: Feminisms: An 
Anthology of Literary Theory and Criticism. New Jersey 1991. Str. 352-353. 
130 Jelinek, E.: Klára S. Scénář divadla Komedie. Přeložila Barbora Schnelle. Str. 27. 
131 Ibid. Str. 24-25. 
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i Cixous ve svém eseji Smích medúzy132 a Irigaray ve svém eseji This sex which is not 

one.133  

Ačkoliv je Klára hrdá a nechce u Gabriela žadonit o peníze, vzhledem k tíživé 

finanční situaci rodiny se před ním ponižuje, prosí ho a snaží se ho přesvědčit, aby se stal 

mecenášem jejího manžela. Ten za to samozřejmě požaduje Klářino tělo, její umění ho 

nezajímá a Robertovo už vůbec ne. Klára ke Commandantovi přistupuje nejprve zcela 

neosobně a formálně: „Ve mně vidíte ztělesnění umělkyně plus matky. Symbiózu. Před 

něčím takovým byste se měl mít na pozoru, jako před vaším nitrem. Matka je živena 

umělkyní a naopak.“134 Jelinek nabízí mužům jejich pohled, který se odráží v „jejím 

zrcadle“, tento obraz vypadá stejně autenticky, ale je autorkou hry již pozměněn, obrácen a 

parafrázován. Jelinek nepoužívá metaforu ve stejném významu jako Luce Irigaray135, která 

jím umožňuje prostoupení do země „ženské sebereprezentace“, využívá symbol zrcadla,  

ale díky svému vlastnímu jazyku, který již není konstruktem Otce, ale Ženy, umožňuje 

nahlížet pouze na již pozměněný pohled muže na ženu.  

D´Annunzio se nejprve snaží s Klárou laškovat, aby s ní navázal alespoň nějaký 

kontakt, a poté ji dostal do postele. Klára je ovšem nekompromisní, snaží se dosáhnout 

svého, jako všechny ženy v domě, avšak bez „prodání“ vlastního těla, a Jelinek ji proto 

vkládá palčivá slova do úst, která jsou nepříjemná nejen Gabrielovi, ale i ostatním ženám   

v domě. Commandante: „Milostivá, mám teď vašemu zabedněnému géniovi originality 

zafinancovat nějakou symfonii nebo se mám otrávit?“136 Klára: „Nejprve podporu, pak 

nenápadnou, klidnou sebevraždu. V mém Robertovi budete žít dál. A Robert žije dál v sobě 

samém: jaké štěstí!“137 Klára se neustále snaží dokázat Gabrielovi, že je umělkyní hodnou 

respektu a úcty a že není pouhým nástrojem v rukou jiných. Přesto, pokud d´Annunzio 

ponižuje Roberta, je ochotna v sobě potlačit ducha umělkyně a nezávislé ženy a stává se 

ochranitelkou svého muže. Klára ke Commandantovi: „Mé tělo umělkyně, které dříve 

dokonce samostatně komponovalo, když na to ještě mělo čas, se od vás nenechá 

zostuzovat.“138 Commandante se ji okamžitě snaží degradovat na pouhou věc a odpovídá: 

„Máme tady v domě kromě toho vašeho ještě více těl umělkyň. Tady hned například 

                                                 
132 Srv. Cixous, H.: Smích medúzy. Aspekt, 2-3, Bratislava 1995. Přeložila H. Hájková. Str. 12-19. 
133 Srv. Irigaray, L.: This sex which is not one. In: Warhol, R. R. and Price Herndl, D.: Feminisms: An 
Anthology of Literary Theory and Criticism. New Jersey 1991. Str. 350-356. 
134 Jelinek, E.: Klára S. Scénář divadla Komedie. Přeložila Barbora Schnelle. Str. 23. 
135 Srv. Morris, P.: Literatura a feminismus. Praha 2000. Přeložila Marian Siedloczek a Renata Kamenická. 
Str. 128-148. 
136 Jelinek, E.: Klára S. Scénář divadla Komedie. Přeložila Barbora Schnelle. Str. 23. 
137 Ibid. Str. 23 
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přibíhá tělo tanečnice. (a tělo přibíhá a provozuje cvičení u tyče) Nejvíc se mi protiví tělo 

vašeho muže, toho německého komponisty.“ 139 Klára: „Protože má v sobě génia. Génius 

jde vždy až na hranici sebe samého, to je pro ostatní často bolestné. Někdy učiní jediný 

krok navíc, a už tu máme šílenství.“140 Klára pokračuje: „Znáte jenom tělo ženy141, ale ne 

vnitřní podstatu umění. Umělec je kněz a věnuje se jenom umělecké tvorbě, vůči všemu 

ostatnímu je hluchý. To vy o sobě tvrdit nemůžete.“142 Commandante se ovšem snaží bránit 

své mužství, které Klára ohrožuje tím, co říká. Commandante: „Především nerespektování 

mezí znám z vlastní zkušenosti velmi dobře. Například v mých touhách, které jsou 

chorobné a bezmezné. Jedna touha obsahuje život poražených mas a opojení neznámého 

milence mých rozličných milenek. Druhá touha obsahuje vizi orgiastického páření. No, co 

řeknete teď?“ 143 Klára brání čest svého manžela i sebe: „Můj Robert je prototypem 

cudného umělce, odvráceného od světa. Vy jste prototypem diletanta, který vůbec žádným 

umělcem není. (…) Robert, to horské jezero nebo horský potok. Vy, Gabriele, kanálník! 

Vaše peníze smrdí!144 D´Annunzio na to samozřejmě okamžitě reaguje a snaží se dostat 

Kláru do úzkých, aby si ji již konečně podmanil: „Potom bych rád věděl, proč se tady ještě 

zdržujete, když jsem takový kanálník. Může se žena jako vy položit před mužem, který je 

kanálníkem?“ 145 Klára: „O položení tady nemůže být vůbec řeč, Commandante. Apeluji 

spíše na vaše mecenášství než na vaše smysly.“146 Gabriele chce znechuceně odejít, aniž by 

jí dal peníze nebo naději, že bude Schumanna podporovat. Klára proto okamžitě reaguje, 

ponižuje se před ním a rozhořčeně zvolá: „Ne!! Neodcházejte od ženy, která touží! Dovolte 

mi tu zůstat, prosím, abych vám mohla sedět u nohou, Gabrieli!“147 Commandante se u ní 

zastaví a opět si neodpustí zmínit se o své nenaplněné touze po jejím těle: „Bolestně mě 

zraňuje, že jsem tuto pianistku nikdy nedostal po jednom z jejích velkých triumfů na pódiu, 

ještě teplou dechem publika, zborcenou potem, ctnostnou a bledou. Takhle je k ničemu. 

                                                 
139 Ibid. Str. 26. 
140 Ibid. Str. 26. 
141 Jelinek opět odkazuje stejně jako Irigaray na mužskou sexualitu, která je konstruována skrze hegemonii a 
agresivitu, kdežto ženská sexualita je konstruována jako instrumentální a podřízená, což ženy odkazuje pouze 
k jejich biologické tělesnosti a ke spojení jejich identity s přírodou. Srov.. Irigaray, L.: This sex which is not 
one. In: Warhol, R. R. and Price Herndl, D.: Feminisms: An Anthology of Literary Theory and Criticism. 
New Jersey 1991. Str. 350-351. 
142 Jelinek, E.: Klára S. Scénář divadla Komedie. Přeložila Barbora Schnelle. Str. 26. 
143 Ibid. Str. 26. 
144 Ibid. Str. 27. 
145 Ibid. Str. 27. 
146 Ibid. Str. 28. 
147 Ibid. Str. 27-28. 
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(…) Nyní jste znavena a žízníte touhou po tom být rozechvěna a zneužita. Pojďte, to 

provedem hned!“148 Apeluje na její potlačenou sexualitu a na svoji „touhu“ po ní. 

Nepřestává Kláru atakovat ani v případě, kdy mluví o smrti svých dětí a poukazuje 

na to, že děti jsou pro ni přítěží a ohrožením kariéry, a navíc že nejsou schopné přežít, 

protože jejich otec „nestojí za nic“, uzurpuje ji v její uměleckém projevu, v životě. 

Commandante: „Možná vám právě nyní udělám onoho významného syna, o kterém jsem 

před chvílí mluvil. Možná ho teď udělám!“149 Klára: „Syn, to znamená stát se tím, čím byl 

otec, a tak zpečetit vlastní smrt. Podívejte se na mé tři syny! Snůška smrtelných útrap. 

Zkamenělé končetiny, malé, vypatlané mozky, oči jako dva křemeny, svěšené hlavy, 

nesamostatnost toho nejodpornějšího druhu. (…) Můj nejšílenější syn chtěl od samého 

začátku jenom komponovat. (…) Jeho chybou bylo, že věřil, že genialita spočívá                 

v překračování toho, co tu už je. Génius ale nemá nic překonávat, vždyť umí jenom sázet 

do  peřin jednu mrtvolu za druhou. Všechno už tu stejně je. Jenom žena tu není a nesmí 

být.“ 150 Jelinek kritizuje všeobecný názor, že muž je a priori geniální, aniž by se o to nějak 

zasloužil, genialitu srovnává s mužskou potencí, čemuž se vysmívá, a i proto degradovala 

Roberta na muže, jež není schopen zplodit „kvalitní výrobek“, tedy syna, který by přežil.   

A navíc se znovu vrací k tématu ženské „neviditelnosti“, k vykořisťování žen a jejich 

utlačování. Jelinek svoji pozici vykládá na základě třídního boje, který tematizuje 

marxistický feminismus, jímž je autorka ovlivněna. Toto téma zpracovává také Irigaray, 

která mluví o kultuře jako o unisexuální, založené na výlučném upřednostňování muže 

jako normy.151  

Klára posléze zjistí, že Commandante nepodpoří Robertovo umění ani potom, co se 

mu svěřila s tím, že je její muž postižen šílenstvím, a proto potřebuje více času, než 

zkomponuje nějaké nové dílo. Snaží se poradit s Aélis o tom, jak Gabriela přemluvit. 

Klára: „Aélis, musíte mi pomoci! Nebudu moci pro sebe, pro Roberta, dítě a ošetřovatele 

zaplatit ani jedinou noc, jestli budu muset odejít. (…) Commandante je naše poslední 

šance. (…) To s tou netělesností na něho moc nezabírá. Měla bych raději říci, že žena je 

mlčenlivá, ale tlející díra?“152 Jelinek poukazuje na to, že žena je chápaná přesně z tohoto 

pohledu, o kterém mluví Klára, tedy že žena musí mlčky přihlížet tomu, jak se s ní zachází, 

a plnit to, co je od ní požadováno. Nabízet své tělo muži jako pouhý objekt. Když ale 

                                                 
148 Ibid. Str. 28. 
149 Ibid. Str. 47. 
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151 Srv. Morris, P.: Literatura a feminismus. Praha 2000. Přeložila Marian Siedloczek a Renata Kamenická. 
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Commandante nepřichází z žádnou pomocí a finanční odměnou, zkouší ho znovu žádat. 

Klára: „Ale naše prekérní finanční situace!“153 Gabriele se nenechá odradit od svých 

úmyslů a zcela přímo útočí na Kláru a klade si podmínky: „Tělesnou povolností ji lze velmi 

rychle rozhodujícím způsobem vylepšit, miláčku.“ 154  

Když Commandante zjistí, že Kláru nedostane do své postele, zaměří se na její 

dceru Marii. Ta je mladá, nezkušená, zvědavá a snaží se matce vzdorovat, takže naivně 

přistupuje na Gabrielovy hry, které se jí snad i zalíbí. Klára se samozřejmě pokouší Marii 

chránit, a stejně jako sebe, a chce Marii představit jako umělkyni, a ne jako poddajnou 

ženu. Klára: „Znamená to, že neoceňujete umění mého dítěte a mého chotě?“155 

Commandante Kláře: „Velmi oceňuji začínající ženské tělesné tvary vašeho dítěte, ne však 

jeho umělecké projevy.“ 156 Marii samozřejmě lichotí, že ačkoli je ještě dítětem, už o ni 

Gabriele má zájem. Uvěří jeho slibům a lichotkám a zřejmě toho využívá i jako vzpoury 

proti matce, a proto je ochotna hrát jeho hru „na letadlo“, což znamená, že si ji d´Annunzio 

odvede do svého pokoje  a minimálně jí ukazuje své přirození. Následuje okamžik, kdy 

Marie hledá pomeranč, který si chce sníst a který si Commandante schoval - kam jinam - 

než „do svých kalhot“.  Marie: „Kdy už se konečně budu moct jít podívat na to krásné 

letadlo? Chci teď!“157 Ačkoli se příběh Marie a ani její vztah s Commandantem více 

nerozvíjí a není divákovi zobrazeno nic konkrétního, můžeme se domnívat, že Marie 

dobrovolně svolí k pohlavnímu styku s Gabrielem. O důvodu, který ji k tomu vedl, 

můžeme jen polemizovat – mohla to být revolta vůči Kláře, slepá zamilovanost a její 

zneužití d´Annunziem či pouhá hra mezi naivní Marií a cynickým Commandantem, které 

Gabriele využívá, aby přitlačil Kláru „ke zdi“ a donutil ji, aby se mu oddala.  

Zcela specifická je postava Commandantovy manželky Marie, která příliš 

nezasahuje do děje, představuje stereotypizaci ženy, jež je sice dobrou a tolerantní 

manželkou a vzornou matkou, přesto její sebeobětování se k rodinnému štěstí nestačí. Je 

pouze nástrojem v rukou manžela, který si jí neváží a dělá si, co se mu líbí, a Marii 

nezbývá nic jiného, než mlčky přihlížet, protože už jí z jejich společného jednostranně 

profitujícího vztahu nezbývá síla změnit svůj život, nevěří si a je vděčná svému muži, že 

s ním smí být alespoň pod jednou střechou. Nemá žádnou možnost stát se ekonomicky 

nezávislou a osamostatnit se od něj. Kněžna k D´Annunziovi: „Dozvěděla jsem se, že 
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opětovně urážíš čest mne jako tvé ženy, zatímco jsem pod tvou střechou. A sice tím, že sem 

neustále stěhuješ umělce ženského pohlaví, což jsem už kolikrát…o co jsem tě už kolikrát 

prosila, abys…o co jsem tě už vícekrát úpěnlivě žádala…“ 158 Commandante jí 

s výsměchem a s výmluvou na rtech odpovídá: „Ty víš, Maria, že tyhle bytosti kolem sebe 

potřebuji. Jenom ony, ty umělkyně, jak je s radostí opovržlivě označuješ, mi nabízejí 

zázemí, v němž mohou mé básnické žíly přímo božsky krvácet, rozumíš?“ 159   

D´Annunzio svůj vztah k ženám a k promiskuitě vysvětluje následovně: 

„Nejkrásnější symfonií je pro mě zvuk motorů. Někdy se stane v nějaké více mateřsky 

změkčilé zemi, než je naše Itálie, že muž dostane nápad, musí ven a nahoru, žena a dítě se 

na něho věší a říkají, zůstaň uvnitř a dole, ale on je odstrčí, pečlivě zkontroluje svou 

strojovnu a vyletí vzhůru.“160 Commandante přijímá jako „normální“, že muž je od přírody 

promiskuitní („dostane nápad a musí ven“), zatímco žena je věrná a je si vědoma, že ani 

jinak by o ni muž nestál. Nabízí mu útočiště ve svém lůně („uvnitř a dole“) a předpokládá, 

že to takto bude navždy. Jakmile se ale muž nabaží, touží poznávat nová lůna a nechce být 

uvězněn jen v jediném prostoru „tam dole a uvnitř“, a proto po zkontrolování „strojovny“ 

(a jeho penis je vždy připraven rozdávat „životadárné“ sémě) vyletí vzhůru poznávat 

nepoznané. Toto zobrazení mužského násilí a podmaňování si ženského těla shodně 

tematizuje také Irigaray. Dle ní byl klitoris vnímán jako zmenšenina penisu a vagína 

sloužila pouze k masírování mužova penisu během styku. Mužská rozkoš je založena        

na agresivním vnikání do ženské pochvy, do místa, kde byl muž počat, kterého se obává a 

ke kterému nemá jiný přístup.161  

Pokud se mám pokusit stručně shrnout postavu Gabriela d´Annunzia, domnívám se, 

že je nejen uzurpátor a sexistický egoista, který se považuje za génia a bezchybného muže, 

je to také velmi sobecký člověk a s ostatními lidmi zachází jako se svým majetkem, 

zejména s ženami, kterými se sice obklopuje, ale nic pro něj neznamenají. Commandante: 

„Pravděpodobně není žena přeci jenom ničím. Ničím! Člověk se jí v podstatě nemůže 

dotknout. (…) Žena má totiž nenasytný chtíč, který muž nemůže nikdy uspokojit. Následek: 

strach! Proto musíme z ženy udělat něco odporného, možná i rozkladného, aby nás to 

odstrašovalo.“162 Strach z ženy pramení u muže ze strachu z vaginy dentaty, kterou si 

představuje jako ozubenou, jedovatou díru, proto se muži snažili podmanit si ženu, aby 
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měli její sexualitu pod kontrolou. Jelinek na toto upozorňuje podobně jako Luce Irigaray, 

jak jsem již popsala výše. 

Postava Gabriela představuje, myslím, také velmi drsnou parodii na tradiční model 

básníka a jeho inspirátorky (viz Faust ad.). Jelinek tento v literatuře často idealizovaný 

vztah demaskuje a prezentuje ho jako vztah mocenský a diskriminující. 

 

6.1.4 Klářino mateřství a její vztah s dcerou Marií 

Jak již bylo řečeno výše uplatňuje Jelinek na vztahu Kláry a Marie metaforu 

zrcadla, která je totožná s pojetím Irigaray163, Klára do své dcery projektuje sama sebe, ale 

jejich vztah je možné hodnotit z pohledu vzájemného vztahu lásky a pouta, které mezi nimi 

je. Na druhou stranu ale Jelinek palčivými slovy, které vkládá Kláře do úst, když se 

vyjadřuje o dětech jako o ponravách a zmetcích, kritizuje stereotypní vnímání ženy jako 

hospodyně a pečovatelky o rodinu. Nesouhlasí (stejně jako Irigaray a Cixous) 

s redukováním mateřství na pouhou reprodukční a výživnou funkci. Na obrazu Kláry a 

Marie Jelinek kritizuje, jak mocensko genderový systém  neumožňuje ženám  matrilineární 

pouto nezávislé na mužích. Toto vztahové pouto je rozbíjeno závislostí obou žen               

na dominanci mužských hodnot i na konkrétních mužích kolem nich, a nemá šanci           

na svobodné rozvinutí. Zatímco Irigaray a Cixous se ale snaží v mateřství objevit nový 

způsob reprezentace ženy, pro Jelinek je tento tělesný stav, jak již bylo řečeno, velmi 

omezující.  

Ačkoli Klára nevzpomíná na své dětství příliš ráda a je si vědoma trýznění, které jí 

její otec způsobil, páchá nevědomky na své dceři Marii stejné zlo. Marie: „Nezaráží tě… 

nejmilejší matko.. že sice umím… v tomto relativně brzkém věku… výborně chodit… mluvit 

ale… ještě zcela … e… nedovedu. Ale můj sluch… se už… podobně jako u tebe, když jsi 

byla dítě… neobyčejně silně… vyvinul. Spíše však… pro hudební tóny… než pro řeč… Že 

se učím mluvit… o to ses ty… nikdy nestarala… při tvém úsilí… udělat ze mě… geniální 

pianistku… teď nejsem nic… pár rukou… na kterých… visí tělo.“164 Marie se vzpouzí, 

jestliže matce vyčítá, že stejně jako ona má dobře vyvinutý sluch, ale jiné věci kromě 

hudby nezná, uvědomuje si, že by jí mohl čekat stejně nešťastný život jako Kláru. Jelinek 

skrze Marii zobrazuje častý problém rodičů, kteří si na svých dětech realizují vlastní 

nesplněná přání a tím nevědomky traumatizují své děti.  
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Toto téma je jedním z autobiografických prvků, které Jelinek literárně v této hře 

zpracovává. Sama měla problematický vztah se svou matkou, která ji od jejího dětství 

zaměstnávala a snažila se, aby z ní měla geniální dítě. Její matka pocházela z dobře 

situované maloměšťácké rodiny ve Vídni, a proto bylo ni velmi důležité, aby Elfriede 

dosáhla dobrého vzdělání a následně takového zaměstnání, které budí respekt a vážnost. 

Zřejmě i proto, že ji celý život matka přesvědčovala o tom, že musí být někdo „lepší“, aby 

něco znamenala, přispěla její výchova k přiklonění Jelinek k marxistickému feminismu a 

její kritice společenského systému. Elfriede Jelinek zvolila vůči systému cestu revolty a 

odmítnutí, kdežto její matka v zásadě jednala v rámci stávajících struktur a jejich možností. 

Z tohoto hlediska se jeví jako velmi důvodná interpretace, že v mozaice obrazů, jež Klára 

reprezentuje, zaznívá i kritika snahy porobených s mocí jednat (viz výše), což je dle 

Jelinek ovšem předem odsouzeno k nezdaru. Jelinek v tomto postoji souzní s radikálními 

feminismy druhé vlny, které se klonily nikoli k reformnímu, ale k revolučnímu řešení.165  

Jelinek ukazuje jako jeden z pohledů na mateřství i jako na zátěž pro ženu, která se 

nechce vzdát své „viditelnosti“ a kariéry. V souladu s marxistickým pojetím – i když své 

zobrazení nezjednodušuje jen na tento pohled – pro ni matka představuje ženu uvězněnou 

v domácnosti, jejíž hodnota se vztahuje pouze k reprodukci a obětování se a starání se        

o rodinu a manžela, nepatří jí místo ve „vnějším“ světě, natož uznání mužů. Zde Jelinek 

nahlíží na mateřství „očima“ současného světa (resp. svého vnímání současného světa), 

kdežto  Hélène Cixous a Luce Irigaray se zabývají tím, jak by to mohlo a mělo být. 

Cixous166 používá slovo matka jako metaforu hojnosti. Aby mohla žena milovat sama sebe 

a dítě, které se jí narodí, musí se podle Cixou vrátit před začátek konstruování dějin 

patriarchátu a spočinout ve slasti založené na vzájemném vztahu mezi matkou a dítětem. 

Zatímco v tomto případě se jedná o „symbiózu“, v případě Jelinek to znamená 

vykořisťování ženy mužem skrze dítě. Cixous poukazuje na to, že těhotenství nevede 

k fatalitě, nevede k touze po penisu, ani k narcismu, ani k unisexualitě. Těhotenství lze 

prožívat mnoha způsoby a vnímat proměnu svého těla a slast, která se dostavuje tímto 

stavem. Takže zatímco podle Cixous porodit neznamená ani pozbýt, ani nabýt                  

na výjimečnosti svého statusu ve společnosti a záleží pouze na svobodné vůli ženy, zda se 

rozhodne pro mateřství či nikoli, podle Jelinek znamená těhotenství zbavení se možnosti 

seberealizace. Nenarozené děti jsou pro ni „ponravy“, které zatěžují a ničí její život, 

                                                 
165 Srv. Sokolová, V.: Současné trendy feministického myšlení. In: Formánková, L. a Rytířová, K.: ABC 
feminismu. Brno 2004. Str.199-212. 
166 Srv. Cixous, H.: Smích medúzy. Aspekt, 2-3, Bratislava 1995. Přeložila H. Hájková. Str. 14-15. 
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těhotné tělo vnímá jako kouli, rostoucí se „dýni“, která neustále zvětšuje svůj objem; a 

následné porody a starost o rodinu zatěžují ženu a staví ji překážky do cesty při návratu 

zpět do viditelného světa. Irigaray167 posouvá mateřství do předoidipovské fáze, její 

zkušenost vychází především z doteku. Důvěrnost dotýkání je pro ni metaforou 

reprezentace ženské identity, mateřství tedy zbavuje zúžené funkce, která zahrnuje pouze 

funkci výživnou a pečovatelskou. Tím dává mateřství nový rozměr. Naopak v případě 

Jelinek zůstává mateřství omezené právě na ony zmíněné limitující funkce a vnímá tento 

stav jako zotročující pro ženu, když říká: „Matky jsou uctívané jako modly, ale na druhé 

straně jim není dovoleno, aby o svém mateřství rozhodovaly samy. A když už matka 

rozhoduje o mateřství sama, nikdo ji nepodporuje. Ať dělá žena cokoliv, společnost jí 

znemožňuje přístup k možnostem.“ 168 Mateřství má navíc u Jelinek význam násilného 

vztahu muže k ženě. Schnelle ve své publikaci píše: „Polarizovaný vztah mezi pohlavími, 

vyostřený na princip rozum kontra těl,o formuluje Jelinek v této hře jako princip mužské 

produkce a ženské reprodukce. (Muž tvoří. Žena je vytvářena). Metafory užívané při tomto 

srovnání jsou rovněž přizpůsobeny kontextům, v nichž se jednotlivá pohlaví definují (a 

v nichž fyzicky fungují – mužská potence je viditelná, kdežto ženská skrytá, tak jako je 

skryté ženské pohlaví. Muž je ten, který pění potencí, žena naopak pění sama do sebe 

připodobněná k prášku na praní v uzamčené pračce.“ 169 Veškerá tělesná produkce včetně 

mateřství je pro Kláru (a potažmo pro Jelinek) opakem intelektuální a umělecké činnosti. 

Na druhou stranu se ale Klára snaží o vztah s Marií, ale nemá šanci, protože Marie v té 

době již hledá vlastní identitu, zakládající se na emotivním odtržení se od matky, a touží 

poznávat nové věci a získávat zkušenosti. Necítí s matkou sounáležitost, naopak se proti ní 

vymezuje. Elfriede Jelinek vnáší do této problematiky více než na jiných místech textu 

autobiografický prvek, kdy dcera matku vnímá – shodně s vlastní zkušeností – jako 

částečně nepřátelskou autoritu, nikoli jako spojenkyni. Vzájemná láska a vztah mezi 

matkou a dceru zůstává přítomen po celou dobu příběhu a nikdy zcela nevymizí, i přesto, 

že je značně zproblematizová. Jelinek poukazuje na to, že žena jako matka má nejen 

omezenou možnost vybojovat si své vlastní místo v patriarchální společnosti, ale                

i poskytnout své dceři pomoc a příklad v hledání její vlastní svobody.  

                                                 
167 Srv. Irigaray, L.: This sex which is not one. In: Warhol, R. R. and Price Herndl, D.: Feminisms: An 
Anthology of Literary Theory and Criticism. New Jersey 1991. Str. 350-352. 
168 Jelinek, E. – Heinrich, J. – Meyer, A.: Sturm und Zwang. Schreiben als Geschlechterkampf. Hamburg 
1995. Přeložila Jana Cviková. In: Aspekt 2/2001 – d(r)ámy. Str. 50. 
169 Schnelle, B.: Elfriede Jelinek a její divadlo proti divadlu. Brno 2006. Str. 94. 



 65  

Jelinek prostřednictvím postavy Kláry S. provádí polemiku o tom, zda může žena 

v rámci tradičního genderového řádu stoprocentně budovat svoji kariéru a přitom se 

věnovat rodině. Dochází k závěru, že to možné není a že pokud začne žena kloubit 

dohromady pracovní povinnosti s rodinnými, začne dříve či později upřednostňovat rodinu, 

za kterou cítí větší odpovědnost. Poukazuje na to, že mateřství není a priori záležitostí 

ženy, že je to stav, který je společensky konstruovaný, a že by žena měla mít možnost 

svobodně se rozhodnout, aniž by se musela zabývat tím, co se od ní očekává (resp. co od ní 

očekává otec a následně manžel, protože bez „posvěcení muže“ nemá její život váhu dle 

současného stereotypního smýšlení). Jako jedna z možných interpretací je, že děti jsou      

v očích Jelinek vetřelci, které ženu zatěžují a znemožňují jí možnost kariéry a 

„viditelného“ postavení ve společnosti, jako další možnost se nabízí to, že se jedná             

o hyperbolu, skrze kterou Jelinek poukazuje na problém mateřství a jeho konstruování      

ve společnosti. Klára mluví o Robertovi se svojí dcerou Marií: „A během svých příliš 

častých porodních fází, při nichž se mé tělo nadýmalo jako dýně, jsem přirozeně nemohla 

nikde vystupovat. Taková ztráta financí a ideálů! A k tomu všudypřítomný podněcující otec, 

jehož stín se vznášel nad líhní. Jeho mrčení na cestách, tohle neustálé otravování, protože 

jeho nikdo neznal, zato mě každý. (…) Nakonec imbecilita tvého otce. Nezadržitelná. Mé 

těhotné břicho... tato přemíra přírody, kterou takový sensibilista nikdy nesnese... tato 

zakulacená forma ženskosti... každý pokrok se před ní kácí... umělec musí často zvracet při 

pohledu na nafouklé břicho.“170 Děti vnímá jako prostředek mužů k zotročení a podmanění 

žen. Jelinek v Kláře zesměšňuje „výsostné“ postavení mužů při aktu stvoření, parodií 

snižuje hodnotu jejich mužství. Klára: „Tady zůstaneš! Jeden z těch příliš vzácných kousků, 

které jsem porodila a které nejsou úplný zmetek! Nic jiného než šmejd! Osm těhotenství, 

většina z nich úplně na nic. Škoda práce! Jeden zkapal hned, nevydržel ani rok: žlázy! 

Synové vůbec! Špatný výchozí materiál. Ludwig, duševně chorý jako táta, bez známky 

radosti při návštěvách příbuzných v ústavu. Ferdinand: závislost na omamných látkách a 

relativně rychlý konec. Felix: TBC, Julie: TBC. Ty jsi žalostný zbytek, Maruško.“ 171 

Jelinek v této hře problematizuje kromě mateřství také postavení dcer                    

ve společnosti. Jejich místo je, stejně jako u jejich matek, v neviditelnosti. Již od jejich 

dětství je jim předkládáno, že jsou bezvýznamné a jejich místo je vedle muže, který určuje 

pravidla. Commandante říká Kláře: „Díky komu se stane nějaká země slavnou? 

                                                 
170 Jelinek, E.: Klára S. Scénář divadla Komedie. Přeložila Barbora Schnelle. Str. 42. 
171 Ibid. Str. 42. 
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Bezpochyby díky synům!“172 Klára na to odpovídá: „Synům! Synům! Vždyť vám to přece 

říkám, Gabrieli, mí synové byli kvalitou ještě mizernější než děvčata, s výjimkou Marie. 

Komponovat, to chtěli také, hošíci, nikdy se jim to ale nepodařilo. Dokonce ještě méně než 

mně. Stín jejich otce nad nimi visel jako celá řada sekyrek. Metastázemi jeho geniality byli 

doslova provrtáni: snůška těch nejhorších nemocí, mí synové.“173 Jelinek ale skrze Klářinu 

odpověď kritizuje tento postoj a ukazuje, že synové jen proto, že jsou mužského pohlaví, 

nejsou lepší a nic to nevypovídá o jejich kvalitách.  

 

6.1.5 Vztah Kláry a Roberta 

Na vztah mezi manželi Schumannovými je možné aplikovat postoj Cixous              

a Irigaray, které vnímají vztahy mezi muži a ženami na základě logocentrismu, jež zakládá 

jasné binární rozdělení rolí, a tím uvrhuje ženu do „neviditelnosti“. Jelinek si je vědoma 

tohoto mocenského vztahu, který je uplatňován muži na ženách, a kritice podrobuje 

veškeré stereotypní vztahy mezi lidmi. Barbora Schnelle174 k této problematice ještě 

dodává, že na příkladu jejich manželství Jelinek exemplárně pojednává problematiku 

uměleckých párů, kdy žena je vždy v nevýhodné pozici, neboť musí potlačit svou 

kreativitu na úkor mužovy tvorby.  

Klára říká, že Robert dokonce hodil svůj drahocenný prsten do Rýna, ale že mu 

přesto chce zasvětit svůj život. Na jiném místě sám Robert mluví o jejich manželství 

pomocí metafory o zahozeném snubním prstenu do Rýna, potřebuje se osvobodit ze vztahu 

s Klárou, protože si myslí, že je v něm uvězněn a je pro něj ponižující, že Klára má           

ve společnosti větší respekt než on. Domnívám se, že instituce manželství pro něj, tak jak 

píše Jelinek, ztratila význam, protože v jejich vztahu se dominantním stala Klára a tím 

„kastrovala“ Schumanna, ten jí to samozřejmě vyčítá a rozhodně jí v jejím dalším 

jakémkoli snažení nechce podpořit. Robert: „Dnes vhodím potřetí náš prsten do 

Gardavského jezera. Doufám, že ho tentokrát nikdo nepřinese zpět. Prsten se stal 

zbytečným, neboť žena předstihla muže, přitom ale uklouzla.“ 175 Oba si uvědomují, že 

společné soužití je obtížné. Robert by si představoval ženu, která se bude starat o něj, děti, 

případně hrát na klavír jeho skladby, ale nebude se chtít sama prosadit. Navíc v době, kdy 

jsou ve vile Commandanta, již trpí duševní chorobou a Klára ho neustále nutí, aby 

                                                 
172 Ibid. Str. 46. 
173 Ibid. Str. 46. 
174 Schnelle, B.: Elfriede Jelinek a její divadlo proti divadlu. Brno 2006. Str. 89. 
175 Jelinek, E.: Klára S. Scénář divadla Komedie. Přeložila Barbora Schnelle. Str. 58. 
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komponoval, napomíná ho a nenechá ho chvíli v klidu, což se mu nelíbí, a protestuje. 

Dochází mezi nimi ke střetům a Klára stále častěji poukazuje na bezvýchodný stav,           

ve kterém se nachází a ve kterém je nešťastná. Napadá jeho mužství, jeho domnělou 

autoritu. Patriarchální společnost je založena na přítomnosti falu, jeho absence vede 

k dekonstrukci dějin a moci – pokud Klára napadá mužskou sexualitu a ukazuje                

na možnost absence falu, oslabuje nejen moc a kredit Robertův, ale i všech ostatních mužů. 

Klára: „Robert bude ještě hezky dlouho trpět strachem, že ztratí hlavu. Opravdu se totiž 

obává jen toho, že přijde o svůj ocas.“ 176 A na jiném místě: „Největší strach muže je strach 

před vlastní přirozeností a strach před ženou. Ještě větší je ale strach před vlastním 

tělem.“177 Zde se opět shoduje téma strachu s teorií Irigaray, která okazuje k mužské 

unisexualitě, protože svoji dominanci stavějí na základě vizuální přítomnosti a absence. 

Svůj vlastní strach z kastrace maskují teorií o „ženské závisti penisu“.178 Klára si čím dál 

víc uvědomuje, že stejné problémy, které měla v dětství s otcem, má i nyní v manželství – 

neustále plní očekávání druhých bez toho, aby se mohla svobodně rozhodnout. Klára: 

„Nejprve zastiňoval můj život otec, teď ho zastiňuje problém v partnerství.“179 Přesto si 

uvědomuje, že skrze společný zájem o umění jsou již jednou osobou, ale žena je ta, která 

nakonec podporuje manželovu kariéru a která snáší svůj úděl „druhořadé“ – „Manžel-

umělec a manželka-umělkyně: Krev jednoho už nelze oddělit od krve toho druhého, jeden 

přebývá v druhém, nedají se od sebe odtrhnout! (…) Mnohdy je ale žena už jen vyschlým 

kořenem, zatímco muž má ještě šťávu.“ 180  

Téměř na konci příběhu bohužel Robert připouští, že si Kláru vlastně bral na 

základě lékařského doporučení, aby se vyléčil ze své zřejmě již začínající neurózy. Klára 

byla vhodnou adeptkou, protože uměla hrát na klavír a psát bez pravopisných chyb. Robert 

říká: „Lékař řekl, najděte si nějakou ženu. (…) Našel jsem si Erstínu von F., svou první 

rozumnou snoubenku, pak ji ale odvrhl ve prospěch Kláry, virtuózní hyeny.“181  

Také Klára ale na konci svého vyprávění odhaluje pravdu o jejich vztahu, přiznává 

sama sobě, že utíkala před uzurpátorstvím otce a vrhla se do náruče podobného tyrana, 

který nepodporoval její individualitu a sklony samostatně vytvářet umění; dává mu za 

vinu, že nyní kvůli němu musí nabízet své tělo jako nástroj obživy a přežití celé rodiny. 
                                                 
176 Ibid. Str. 32. 
177 Ibid. Str. 37. 
178 Srv. Irigaray, L.: Another „Cause“-Castration. In: Warhol, R. R. and Price Herndl, D.: Feminisms: An 
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180 Ibid. Str. 38. 
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Klára: „Tohle hrůzné manželství s tebou! Vždy, když jsem si předsevzala sednout si            

ke klavíru, našla jsem nástroj již obsazený: Tebou! Hra na klavír byla mým denním 

chlebem, mnohdy naším jediným! Teď jsem odkázána na své maso a kosti!“182 

Jelinek se v průběhu celé hry vrací k jejich vztahu a stále znovu zobrazuje jejich 

výčitky o nešťastném vztahu, uzurpování, zobrazuje touhu Kláry po lásce Roberta, ale 

vrací se i ke Klářiným výčitkám o neustálém rození dětí a zamezení možnosti komponovat. 

Robert na ni dokáže být velmi hrubý: „Ženo! Padělatelko! Hubitelko produktu komponisty! 

Hubitelko ducha! Vražedkyně potence!“ 183  

Závěrem bych ještě chtěla poukázat na fakt, že Klářin vztah k manželovi je              

i vnitřně rozporuplný – proti Gabrielovi ho hájí, a tak přijímá vůči němu vlastně částečně 

ochranitelskou roli. Manžel to ale neocení, naopak ji za to spíše tupí. 

 

6.1.6 Obraz geniality 

Genialita je jedním z klíčových slov dramatu Klára S., zobrazuje genialitu               

a zároveň šílenství, je synonymem mužské síly a sexuality. Jelinek v protikladu vůči 

dominantnímu pojetí mužského rozumu (geniality) ovládajícího mužskou identitu 

poukazuje na potlačení pohlavních znaků. Dle Schnelle „odhaluje Klára v Robertově 

strachu o svou hlavu s odkazem na Oidipovský komplex jeho skutečný strach ze ztráty 

penisu. (‚Skutečně se totiž obává pouze o to, že přijde o svůj ocas.‘).“184 Genialita patří a 

priori k muži, u ženy je vyloučena, protože žena je pouze prostředkem k sebeidentifikování 

u mužů. Dle Schnelle185 pokračuje moderní doba v chápání geniality jako excentrické 

bytosti. Jelinek odkazuje na osvícenskou tradici patetického pojetí génia a koncipuje obě 

mužské postavy (Roberta i Gabriela) jako její součást, přičemž místy až groteskně 

vyhrocuje „chvalozpěvy“ o genialitě. Genialita je pro ni principem patriarchálního rozumu 

a čistě mužskou doménou, jistá forma narcismu. Říká, že s genialitou (resp. mužskou 

sexualitou) souvisí dobyvačný pud mužů a jejich agresivní chování. Agrese se ve hře Klára 

S. projevuje v postavě d´Annunzia a Jelinek po ní požaduje, aby se po celou dobu sápala 

po ženách, obtěžovala je a podmaňovala si je svou mocí a sílou.  Muži vnímají svoji 

genialitu (ať už se projevuje jakkoli) jako něco zcela výjimečného. Klára: „Ten starý 

buržoazní sen o mozku jako o sídle génia. Prázdné velikášství! (…) Tato chorobná 
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posedlost něčím, co ještě nebylo napsáno, zkomponováno, vysloveno. O-ri-gi-na-li-ta! A 

pak mají pořád nutkání o tom mluvit…mluvit…mluvit… ta neustálá touha po extrémní 

jedinečnosti.“ 186 Jelinek vnímá genialitu jako a priori mužskou záležitost, což se shoduje 

s teoriemi Cixous a Irigaray, které kritizují obecný předpoklad, že měřítkem všeho je muž, 

který je díky přítomnosti penisu vládcem a stvořitelem. Obě autorky poukazují na klamné 

domněnky, že muž je skrze svoji sexualitu něčím výjimečným – geniálním. 

Za geniálního se považuje i Commandante, myslí si o sobě, že je vynikající básník, 

voják a především muž, který v posteli ještě nikdy nezklamal. Jelinek opět upozorňuje, že 

zdroj mužské moci tkví v jejich potenci a jedno z nejhorších, čím může žena muže ponížit, 

je, když zpochybní jeho sexualitu a „výkonnost“ – Aélis říká Kláře, potom co se opět 

Gabriel dožadoval jejího těla: „Uklidněte se, drahá! Jednou se to přece musí stát, vždyť ho 

znáte. A ten už stejně skoro nemůže. Zachováváme mu tu iluzi už celé měsíce…existují 

různé …triky…“ 187 Jelinek tímto kritizuje především ženy, které často lžou a zachovávají 

„iluzi“ mužům jen proto, aby se vyhnuly konfliktu s nimi a aby nepřišly o svůj profit ze 

vztahu s oním mužem. 

Klára Aélis: „Je to pohlaví, které nás všechny zahubí. Tato nemoc, která ze své 

přirozenosti zabíjí. Zničí i to nejhlubší porozumění mezi mužem a ženou. To tvrdili můj 

otec i Robert jednohlasně. Odumření mé osobnosti následovalo rychle poté, co ze mě 

udělali svatou, ideál. Pasivní přítomnost, vzdálenou a neškodnou. Následkem toho jsem    

po celou tu dobu nežila. Ale aby si mohl být Robert mým celkovým odumřením zcela jistý, 

dorazil mě svou genialitou.“188 Jak jsem již uvedla, genialita je doménou mužů, proto byla 

osobnost a osobitost Kláry potlačována jejím otcem a posléze i manželem. Žena se pro své 

druhořadé postavení, určeného na základě pohlaví, musí vzdát nároků na jedinečnost a 

originalitu. Je jí předkládáno, že v případě, že bude opravdu „dobrá“, bude srovnávána       

s kvalitou mužského výkonu, rozhodně ale nebude nikdy stát nad ním. Její osud je zcela 

závislý na rozhodování muže.  

Klára exaltovaně až plačtivě dodává: „V téhle [mužově, resp. Robertově] hlavě, 

říká, se všechno svírá a nějaký záhadný stroj to komprimuje. Ten příšerný strach před 

ztrátou hlavy! Protože ví, že v ní sídlí jeho genialita jako červ v jablku. Ten červ sem tam 

vykoukne ven a pak se, zděšen světem, zase stáhne zpět do mozkového jádřince, a tam se 
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pase a požírá přitom mozek.“189 Klára naráží na Robertovo šílenství, které můžeme vlastně 

definovat též jako genialitu, protože je velmi těžké objektivně určit hranice obou stavů. 

Nevíme, zda je to skutečný Robertův stav, nebo zda se do této role jen částečně stylizuje. 

Robert je zřejmě nucen ostatními k neustálému komponování, až je z této situace unaven,   

a proto se stáhne sám do sebe, aby nemohl být nikým uzurpován. Genialitu můžeme také 

definovat jako symbol jeho sexuality. V tomto případě by se mohlo jednat o zesměšnění 

mužské potence autorkou, protože napadá stereotyp „silného“ aktivního muže a zobrazuje 

Roberta jako zlomeného osudem, člověka slabého a neustále konfrontovaného Klárou, 

která se stará o finanční zabezpečení rodiny. Robert tedy nenaplňuje ani tradiční genderový 

obraz silného ochranitelského muže. 

Robertovy zábrany komponovat sílí a Klára ho není schopna přesvědčit, aby složil 

nějakou skladbu a mohl jí finančně zabezpečit rodinu. Své šílenství – či genialitu – prožívá 

v podstatě sebestředně a narcisticky. A Kláru nechá nést břímě jejich osudu, shánět peníze, 

ponižovat se a zadupat v sobě veškeré projevy individuality a geniálnosti. Robert: „Mám 

bohužel produkční zábrany, je mi to líto. (…) Velké myšlenky! Objevují se u ženy pouze 

jako vzduchové bubliny. Často jenom zárodky. (…) Strojek se zasekl. Už tady zase máme 

nějaký tón bez pána (...), skladatel od toho dává ruce pryč.“ 190 Robert si Klářiny 

schopnosti komponovat neváží, navíc ho celý život ubíjelo, že byla jako klavíristka 

uznávaná, ale jeho téměř nikdo neznal, i proto lhostejně setrvává ve svém „bezmocném“ 

stavu a nechává Kláru na pospas všemu a všem. Robert říká Commandantovi – zřejmě si 

své tvrzení i částečně vymýšlí, resp. sám sobě je nalhává: „Najednou mne napadlo, jak 

málo smyslu měla moje žena Klára pro samostatné komponování. Pro to magické v umění. 

Nedokáže ani pochopit hranice mezi rozumem a bláznovstvím. (…) Nedokázala zasáhnout 

rozhodujícím způsobem ani proti své umělecké impotenci.“191  

 

6.1.7 Klářino shrnutí 

 V závěru příběhu, když už je Klára smířena se svým osudem, vyrovnaná s životem   

i svou historií i se svým problematickým manželstvím s Robertem, ke kterému přichází      

s velkou láskou a oddaností, díky níž se nad bolestné rozpory a zklamání povznáší. Zdá se, 

že s ním touží v klidu prožít zbytek života. Roberta ale zmáhá záchvat šílenství, 

nekontroluje se a jeho žena s ním zápasí. Klára: „Pěkný domek, nedaleko města, bydlet       
                                                 
189 Ibid. Str. 22. 
190 Ibid. Str. 60-61, 66. 
191 Ibid. Str. 64. 
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s tebou pokojně a klidně! Své umění bych přirozeně pěstovala i nadále. (Klára začíná 

Roberta škrtit) Ani ne pro veřejnost a kvůli výdělku, spíše pro vybrané jedince, obzvláště 

pro sebe! A taky trochu pro naše štěstí!“192 Sípající Robert ještě dodává: „Umělecký výkon 

není u ženy možný... neboť u ní hraje roli jen přirozený... tělesný výkon... protože... žena... 

je... čistá příroda.“193 A po těchto slovech umírá Robert, uškrcen Klárou, která ještě 

dodává: „Šikovné, silné a disciplinované prsty jsou taky na něco dobré. Dříve to mělo 

dokonce hluboký vliv na umění plést, háčkovat a šít.“194 Závěrečné vyhrocení situace a 

náhlý zvrat je na první pohled velmi překvapující. Je to ale celkem logické vyústění 

situace, protože Klára po celou dobu svého manželství včetně pobytu ve vile d´Annunzia 

se svým již šíleným manželem neustále zápasí s hledáním vlastní identity a s akceptováním 

své podřízené role. Celý život se snažila vyplnit očekávání druhých a nezklamat jejich 

důvěru, musela plnit to, co se od ní jako od ženy čeká, na úkor potlačování svých 

schopností a budování své kariéry. Kromě vlastního komponování nebo alespoň 

koncertování rodila děti, které jí neustále umíraly, za což vinila Roberta, starala se              

o domácnost i svého manžela, který jí neumožnil rozvíjet vlastní talent, ponižoval ji před 

ostatními a sebe považoval za geniálního umělce, zatímco ji za pouhou interpretku 

hudebních děl bez talentu a uměleckého ducha. Klára se naposledy pokouší překonat 

rozpory vstřícností, obětí a hlavně komunikací, ale Robert nereaguje, nepřijímá ji a celé její 

snažení je marné. Kláře se jeví jako jediná možnost vražda, která je zde symbolickým 

obrazem, je to vlastně akt sebeobrany vlastní svobody. 

 Následuje závěrečný epilog, kde je hlavním tématem úplná emancipace a Klářino 

osvobození se od závislosti na Robertovi. Klára vede s mrtvým manželem „dialog“, kde 

shrnuje všechny své pocity. Klára: „Tak řekni něco, Roberte! Za života se to kolem tebe jen 

hemžilo zmetky, třeba smrt tvůj hudební jazyk očistila od šílenství. Teď už nemám žádný 

strach před ženskou radikálností a klidně vyšplhám na falický symbol. A ty proti tomu 

nemůžeš nic dělat! Muž tvoří. Žena je vytvářena. Nedělala jsem nic jiného, než že jsem      

u klavíru dotvářela tvé mistrovské dílo. Muž pění potencí. Žena pění jen sama do sebe. 

Prášek na praní, bezvýchodně uzamčený v pračce. (…) Řekl jsi, že se má krásná kompozice 

nesmí nazývat Idyla. (…) Odpusť mi, Roberte, já jen chtěla... Tys to přece úplně změnil. 

Změnil. Jistě mi odpustíš, když řeknu, že se mi to po tvých změnách už tak nelíbilo. (…) 

Jedna myšlenka mě však chvílemi znepokojuje, totiž jestli to bude v mých silách, spoutat tě. 

                                                 
192 Ibid. Str. 73. 
193 Ibid. Str. 73. 
194 Ibid. Str. 74. 
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Usiluji také o to, skloubit v nejvyšší míře umělkyni s ženou v domácnosti. To je obtížné. 

Roberte, tvá láska mě nekonečně obšťastňuje!“ 195 V úplném závěru hry Klára umírá, není 

ale specifikováno, jakým způsobem. Tento moment je možné interpretovat jako symbol 

nemožnosti žen prosadit se ve veřejném prostoru, který obývají muži. Tento moment je 

možné interpretovat jako symbol nemožnosti žen prosadit se ve veřejném prostoru, který 

obývají muži. Zakončení příběhu, končící Klářinou smrtí, je ovšem zcela nemarxistické 

(revoluce nezvítězila), je naopak výrazně existencialistické – revolta proti viditelným         

i neviditelným strukturám moci je marná a sebezničující. 

 Klára Schumann je hlavní postavou tohoto příběhu, zřetelným protikladem k ní je 

postava Luisy. Jako protipóly k sobě by se mohly zdát i postavy Commandante a Roberta 

Schumanna. Gabriel je více agresor bez příkras (otevřený násilník), kdežto Robert Kláru 

ujařmuje svou sebestředností, a tím je jeho chování méně nápadné. Je velmi obtížné říci, 

zda byla Klára ve svém manželství šťastná. Spíše bych se ale přikláněla k variantě, že byla 

zjevně nešťastná, a jde zde o rozpor: mísí se tu tradiční úcta k (mužské) genialitě s touhou 

po vlastní svobodě. Důležitá je ale její reflexe na konci příběhu a v epilogu, kdy dochází k 

naprosto svobodnému projevu citů i myšlenek a k vlastnímu poznání své bezvýchodné 

situace, zjišťuje, že není schopná vymanit se z patriarchálního uspořádání společnosti a 

vystoupit ze své neviditelnosti. Ani v závěru nezapomene být Elfriede Jelinek sice krutá a 

její jazyk zůstává ostrý, je ale také vtipný a poetický. Pro zdůraznění některých klíčových 

slov používá náznak refrénu – zopakování téže věty dvakrát za sebou či její podobnou 

formulaci v těsné blízkosti. Její základní téma je sociální zařazení žen a mužů do 

společnosti a konstruování kategorií mužství a ženství. Zobrazuje stereotypy – „žena je 

čistá příroda“, „ ničitelka potence“ a muž je „géniem“, tvůrcem, ochranitelem a 

„vlastníkem“. Veškeré vztahy mezi postavami nechává otevřené a divákovi ponechává 

svobodu, aby si vytvořil vlastní příběh, důležitá je neustálá interpretace témat a jejich 

problematizování. Po celou dobu hry se neustále vrací k základním tezím dramatu a nově 

je interpretuje a ukazuje divákům v nových situacích a obměnách jako mozaiku obrazů a 

různých možných pohledů na tutéž skutečnost. 

 Během jedné repliky dokáže Jelinek svým přesně stylizovaným a promyšleným 

jazykem propojit problematizování snahy ženy prosadit vlastní touhu, které by se chtěla 

zcela oddat. Zároveň vrací její „sen“ „na zem“ a ukazuje na skutečnosti, které jí v tom 

brání – mužská dravost a dobyvačnost; její rádoby přirozená úloha matky a hospodyně –     

                                                 
195 Ibid. Str. 77-80. 
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a v neposlední řadě poukazuje na současný svět ovládaný muži a jejich strach 

z konkurence nejen mezi sebou, ale i z případné konfrontace s dovednostmi a 

samostatností žen. „Hudba, takhle totální abstrakce. Všechno, co vychází z těla, třeba dítě, 

to všechno je muži odporné. Zároveň však ženu neustále podněcuje k plození, aby jí 

zabránil ve vlastním provozování umění. Nechce vidět, jak mu roste konkurence. Z těla 

muže se jen čas od času vyloupne nějaký smrtonosný nádor nebo hnisavý vřed, do něhož se 

dá bodnout. Tihle nedokrvenci! Pracují na zničení svých těl. Tyhle záprdky, které konečně 

povedou ke smrtonosným onemocněním hlavy! Popírají tělo, podstrkují ho ženě, a hlava 

tvůrce praská.“196 

 V průběhu celé hry se Klára snaží prosadit v mužském světě, snaží se překonat 

veškeré překážky, které jí v tom brání. Na konci ale zjistí, že její boj byl marný a že i přes 

svou píli, talent, dravost a samostatnost nedokáže porazit ve falocentrismu zakořeněný 

společenský systém. „Když se schopnosti ženy vyvinou nad normu doby, vede to k 

monstróznosti. Je to přestupek proti vlastnickým právům těch, kterým má být zvířecí žena 

kdykoliv k dispozici. Duch ženy náleží vytváření nových jídel a vynášení odpadků.“197  
  

7 Komparativní analýza divadelních postav na základě rozhovorů 

7.1 Hlavní rozdíly v inscenaci oproti původnímu textu 

Divák/divačka, který/á nezná původní drama Elfriede Jelinek Klára S., se může 

domnívat, že inscenace v divadle Komedie198 je totožná se samotným textem autorky. 

Inscenace nabízí ucelený příběh s jasně vykreslenými postavami, kde poměrně často 

dochází ke konfrontaci názorů i životních postojů hlavních hrdinek a hrdinů. Přestože se 

před divákem odehrává ucelený příběh, zdají se být jednotlivé postavy opuštěné a samy se 

svým osudem. Ačkoli jednotlivé postavy v podstatě vedou za přítomnosti ostatních          

na jevišti pouze monolog, vytváří inscenace pražského divadla Komedie dojem příběhu,   

ve kterém se prolínají osudy všech zúčastněných. Hlavním rozdílem inscenace oproti textu 

je vytvoření příběhu a vzájemného dialogu mezi postavami na jevišti, zatímco v textu 

nacházíme „opuštěné“ postavy sdělující do prázdného prostoru své názory a životní 

postoje, kolem kterých „mimoděk“ procházejí  jiné postavy taktéž sdělující svůj osud. 

                                                 
196 Ibid. Str. 56. 
197 Ibid. Str. 68. 
198 Hra Klára S. měla v divadle Komedie premiéru  17.12.2004 v režii Davida Jařaba, v roli Kláry S. 
vystupuje Vanda Hybnerová, roli G. d´Annunzia ztvárnil Jiří Štrébl, Roberta S. Martin Finger a Luisu 
Baccaru Dana Poláková. 



 74  

 Další rozdílem oproti textu je jednotná scéna po celou dobu představení. Dle 

autorčiných poznámek by se v první části měl na jevišti objevit přepychový pokoj podobný 

krápníkové jeskyni. Vše by mělo být potažené sametem a okázalé až kýčovité. V druhém 

dějství se příběh odehrává v jídelně, která by měla být také přeplácaná a nevkusná jako 

pokoj v první části hry. U stropu by mělo viset letadlo – symbol Commandantovy moci      

i sexuality, protože v této části láká Gabriele malou Marii k sobě s tím, že jí ukáže letadlo a 

dá jí pomeranč, poté co ho najde...v jeho rozkroku. V závěrečném epilogu bychom se měli 

ocitnout ve stejném pokoji jako na začátku, ale na jednom z vysokých oken by měla stát 

maketa Zugspitze, která by měla být přizpůsobena tomu, aby na ní mohla sedět a šplhat 

Klára. V inscenaci divadla Komedie slouží jako scéna šikmá plošina, na které se 

odehrávají veškeré dialogy a zásadní okamžiky příběhu. Po obou stranách jsou umístěné 

líčící stolky z hereckých šaten. Na jedné straně se nachází rodina Schumannových,           

na straně druhé bohémská společnost umělkyň společně s d´Annunziem. V pozadí scény, 

tak jak je uvedeno v autorčiných poznámkách, je umístěn klavír, ovšem bez železné 

konstrukce, ve které by měla být uvězněna cvičící Marie.  

 Oblečení postav je až na závěrečný epilog shodné s popisem uvedeným v textu. 

Commandante je v první části oblečen do županu a užívá si poklidné atmosféry své vily,    

v druhé části je již oblečen do vojenské uniformy. A protože hra je situovaná do doby před 

vypuknutím druhé světové války, jeho oděv připomíná uniformu nacistickou. I tímto 

apeluje Jelinek na mužskou moc, která je ve společnosti vytvářena na základě mužské 

hegemonie. Moc spojuje s násilím a útlakem, i proto je Commandante prototypem 

diktátora, kterého zajímá pouze vlastní úspěch a profit. Oblečení ženských postav není 

stanoveno, mělo by být ale zřejmě odlišeno Klářino oblečení od ošacení ostatních žen, 

které představují více či méně opak Kláry. Myslím, že tuto podmínku v divadle Komedie 

vyřešila Kamila Polívková velmi šťastně, když typově sjednotila oblečení umělkyň 

v domě, a oděv rodiny Schumannových. Navíc oděv Kláry a Marie je totožný, obě nosí 

šedivé šaty s délkou ke kolenům, bez výstřihu a s límečkem. K šatům mají černé 

punčocháče a černé boty bez podpatku. Jsou nenalíčené, Klára má dva copy spletené       

do věnečku kolem hlavy. Jejich oblečení včetně oděvu Roberta vyjadřuje příslušnost          

k chudší společenské třídě, upjatost (až puritánství) a konzervativnost, za to ostatní 

umělkyně jsou oblečeny do šatů z drahých látek, jsou nalíčené, upravené a zjevně patří 

mezi „elitu“ ve společnosti. V žádném případě se ani jejich chování ani jejich vzhled 

nepodobá rodině Schumannových.  
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 V epilogu by měly být umělkyně oblečené do lyžařských souprav. Vzhledem k 

tomu, že se ale v inscenaci třetí část textu vůbec neodehrává, protože epilog byl významně 

redukován a zachovalo se jen několik replik, kterými se zakončuje druhé dějství, odpadá     

i vzhled scény a ošacení postav. Totožné s poznámkovým aparátem zůstávají postavy 

zřízenců blázince, kteří se starají o šíleného Roberta. V podstatě ale vystupují v inscenaci 

jako mírumilovné postavy, zatímco u Jelinek mají podobu mírně duševně zaostalých 

bytostí. Jeden hlídač navíc v závěru epilogu čte papír, který našel u mrtvé Kláry, a koktavě 

z něj předčítá báseň, poslední milostný pozdrav Roberta Kláře. Příznačné je, že zatímco 

jeden ze zřízenců čte (Jelinek v poznámkách zdůrazňuje nesrozumitelnost a koktavost 

způsobenou vrozeným rozštěpem patra), druhý využívá příležitosti, kdy je společnost 

zaskočena Klářinou smrtí, a zlomyslně kope pohorkami do obou mrtvých. Hlídači se tak 

dle Barbory Schnelle199 stávají symbolem mlčenlivého davu, který se chopí své příležitosti 

v době, kdy společenské elity zklamaly. Nesmyslnost a nejasná motivace jejich násilné 

akce je odkazem na latentní násilí maskované splynutím s davem bez názorové 

vyhraněnosti. Závěrečný epilog je dle Schnelle nečekaným přesunem celého dění               

z předválečné a fašizující Evropy do současnosti. Jelinek tak domýšlí paralely mezi 

mondénní společností meziválečné buržoazie, která spolupracovala s fašistickým režimem, 

a současnou komerční turistikou v žádaných rekreačních lokalitách rakouských Alp.  

 Dalším významným zásahem do textu hry při jejím inscenováním v divadle 

Komedie je seškrtání velkého množství textu. Zejména se jedná o repliky žen - umělkyň. 

Tyto postavy nemají možnost využít jazyka k definování své identity a zbývají jim pouhá 

gesta, kterými mohou divákům sdělit své poselství a význam ve hře. Jařabova inscenace se 

soustředí především na hlavní postavy – Kláru, jejího manžela Roberta, Gabriela 

d´Annunzia a Luisu Baccaru. Díky škrtům došlo ke značnému zkrácení děje, zůstává zde 

ale otázka, nakolik postavy ztratily možnost sebereprezentace. Jak jsem již uvedla               

v předchozích kapitolách, jazyk a jeho nové konstruování je stěžejním bodem v tvorbě 

Jelinek. Skrze slova autorka napadá společenské stereotypy a nabízí nový pohled na onu 

problematiku. Pokud tedy došlo k „odebrání“ slov ženským postavám, zůstávají jim pouze 

gesta, která potvrzují společenské stereotypy a nerovnocenné postavení mužů a žen. Síla 

jejich výpovědi je oslabena a redukována pouze na vizuální divácký zážitek diváka. Satira 

autorky tím přestává být tak ostrá a palčivá, jako když mohly postavy mluvit. Umělkyně se 

stávají spíše směšnými postavičkami bez vlastního osudu, místo aby zůstaly 

                                                 
199 Schnelle, B.: Elfriede Jelinek a její divadlo proti divadlu. Brno 2006. Str. 101-102. 
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plnohodnotnými bytostmi, kterými Jelinek poukazuje na společenské stereotypy a 

nespravedlnosti. 

 Domnívám se, že současná podoba Jařabovy inscenace je pro české diváky 

přijatelnější a srozumitelnější než původní text hry. Ze základních tezí a neustálého 

problematizování určitých témat vzniká příběh s jasnou dějovou linií a s čitelnými obrysy 

charakterů postav. Na úkor dějovosti dochází k vymizení feministického poslání hry           

i k potlačení marxistického pohledu autorky a vzniká tím interpretace dramatu Klára S., 

která sice stále reflektuje společenské problémy a znevýhodněné postavení žen                   

v současném světě, ale ztrácí na své radikální kritičnost a satira ztrácejí na síle, místy se 

pak stává pouhým komickým textem za pomocí sexistických a „vulgárních“ replik. 

 

7.2 Pojetí inscenace Klára S. režiséra Davida Jařaba 

Pro pochopení interpretace hry Klára S. v inscenaci divadla Komedie jsem oslovila 

Davida Jařaba, uměleckého šéfa divadla a zároveň dramatika a režiséra této hry. Cílem 

bylo analyzovat a interpretovat jeho pojetí této inscenace i původní předlohy od Jelinek, 

jeho dramaturgické i režisérské záměry, s kterými Kláru S. realizoval, a osvětlit, jaké 

klíčové momenty přispěly ke konečné podobě pražské inscenace hry. Rozhovor mi David 

Jařab poskytl v prosinci roku 2006 a jeho textový přepis uvádím v příloze této práce. 

 Elfriede Jelinek jako současná rakouská autorka zapadá do dramaturgického plánu 

divadla Komedie, a proto s uvedením její hry bylo počítáno ještě dříve, než dostala 

Nobelovu cenu v roce 2004. Jak Jařab uvádí, dalším důvodem k uvedení této hry byla 

možnost silného hereckého obsazení, zejména Vandou Hybnerovou do role Kláry. Klára S. 

ho také zaujala svojí aktuálností, svým humorem a především tím, že se jedná o příběh 

ženy, která řeší nesnadnou životní i rodinnou situaci, je obklopená jinými ženami 

umělkyněmi, které na rozdíl od ní k dosažení cílů používají svého těla. Na příběhu je také 

zajímavé, že nikdo neví, alespoň tak, jak to podle Jařaba inscenovali v Komedii, co je hra, 

co je divadlo, kdo jsou skutečné postavy a co zobrazují – tedy prvky magického realismu. 

Nikdo neví, kdo je nemocný a kdo zdraví, co je divadlo a co je skutečnost. Hru Klára S. si 

vybrali také proto, že v sobě skrývá velké a silné téma ženy, která se snaží skloubit 

dohromady kariéru se starostí o domácnost a především o svého šíleného manžela. Text 

dramatu je velmi široký, nabízí mnohé varianty, a proto se s ním dá dobře pracovat, i když 

to s sebou přináší mnohé komplikace, protože inscenovat texty Elfriede Jelinek určené pro 
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divadlo je velmi těžké. K tomuto uvádí Barbora Schnelle v již citovaném díle následující 

postřeh, že drama Jelinek má spíše podobu prózy než divadelní hry.200 

 Jařab hru pojímal jako pohled na svět očima ženy, tedy očima Kláry, i když podle 

něj není typickou představitelkou ženského světa. Snažil se ve hře poukázat na její 

ambivalentnost, že tam nic nemusí být úplně takové, jak to vypadá – například 

D´Annunzio je dle samozřejmě odporný člověk a šosák, na druhé straně jeho ironický 

pohled na svět je také svým způsobem hodnotný. Klára je hrdinka a na druhé straně je 

fúrie, d´Annunzio je šosák, ale je i vtipný glosátor, Schumann je také uzurpátor, jak tvrdí 

Jelinek, na druhé straně je také oběť. Jařab se snažil, aby to nebyla feministická inscenace, 

protože je to dle něho kontraproduktivní pro samotný příběh. Tuto hru režíroval velmi rád 

jako muž, protože pokud to dělají ženy, mají podle něj většinou snahu potrhnout nějaké 

trauma, analyzovat ho, což podle něj celé hře škodí, protože se otupuje hrana příběhu, 

naopak z dostatečného odstupu je to velký příběh. Je zarážející, že David Jařab je 

přesvědčen o své nezaujatosti a „legitimním“ pohledu na problém, kdežto ženy to vidí     

„ze špatného úhlu“. Došlo zde (zcela nevědomky) k potvrzení univerzalizace mužského 

pohledu na danou věc a potvrzení toho, že ženský pohled může být muži prezentován 

pouze skrze jejich zkušenost a vlastní pohled na ženy.  

Při realizaci hry Klára S. v divadle Komedie převažovala snaha představit ji 

oproštěnou od frustrací, s nadsázkou a vtipem, šlo o zobrazení příběhu založeného            

na dialozích, nikoli na monolozích jednotlivých postav. Důležitá je podle Jařaba 

ambivalentnost postav i příběhu: samotnou hru považuje za přitažlivou a odpudivou 

zároveň. Postavy jsou sympatické a nesympatické zároveň, to je na tom zajímavé. 

Uvědomuje si, že Jelinek se snaží všechno rozcupovat, že je feministka, ale celkově že je 

nastavena hlavně jako kritička poměrů, které považuje za neúnosné. Součástí těchto 

poměrů je možná i postavení ženy ve společnosti. Kláru S. vnímá Jařab podle svých slov 

jako aktuálně společensko-politickou hru. nepodle něj i samotná autorka řeší otázku 

ženství, je to její „egoistická“ hra, jsou to náhledy do její hlavy, je to způsob jejího 

vyjádření, zaujímá k tomu své specifické stanovisko, které ale nepředkládá jako jediné 

možné východisko interpretace.  

 Při inscenování Kláry S. přistoupil Jařab k velkým škrtům replik, aby délku textu 

zkrátil. Zcela odstranil například závěrečný epilog, protože podle něj zobrazuje jen nové a 

nové gradování konce, což spíše vede k rozmělnění vyvrcholení hry, než k jeho posílení. 

                                                 
200 Schnelle, B.: Elfriede Jelinek a její divadlo proti divadlu. Brno 2006. Str. 258-259. 
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S tím ale zcela nesouhlasím, protože v závěrečném epilogu tematizuje Jelinek Klářino 

vyrovnání se sebou samou, pokus o nalezení identity a hledání nové interpretace jejího 

života, jejího vztahu k dětem i k již zavražděnému Robertovi. Bohužel ale zjišťuje, že ani 

usmrcením Roberta, v kterém spatřovala původ svého neštěstí a útlaku, se nestává 

emancipovanější a hlavně svobodnější. Zjišťuje, že není v jejích silách porazit společenský 

systém, který je tím, kdo jí předkládá hranice a omezení, z nichž se nemůže vymanit.       

Na závěr umírá, což je možné interpretovat jako celoživotní prohru s neuskutečněnými 

ideály. Téměř seškrtal monology a dialogy ostatních umělkyň, slova ponechal režisér 

pouze hlavním postavám – Kláře, Luise, Robertovi a Commandantovi. Podle Jařaba se 

zbylé postavy kvůli omezení jejich slovních prostředků neztrácejí něco ze své plnosti a 

symboličnosti. Jdou jakýmsi rámcem, ve kterém se odehrává silný příběh. 

 Genialitu, jedno z klíčových slov hry Klára S., chápe Jařab jako postižení hlavní 

hrdinky nepřiměřenou autoritou jejího otce. Slovo „geniální“ zde Jařab vnímá jako 

ambivalentní, také zároveň znamená šílený, pohybujeme se v rovině mezi tím, co my 

nevíme a víme, což Jařab podpořil i tím, že se příběh „zřejmě“ odehrává v sanatoriu. Hra 

se tak stává divadlem na divadle – není jasné, zda to jsou šílenci, kteří hrají divadlo, nebo 

jsou to opravdové postavy. Tím vzniká kompletní relativizace, mizí hranice mezi 

genialitou a šílenstvím. Genialita  se podle režiséra v celé hře prolíná jako zvláštní mýtus: 

například v souboji mezi d´Annuziem a Schumannem o tom, kdo je geniálnější, má 

„genialita“ konotaci spíš toho, kdo je více potentní, s čímž lze jen souhlasit. Jařab se 

domnívá, že Jelinek s tímto slovem pracuje jako s připodobněním geniality k mužské síle 

či pseudosíle. Obě mužské postavy jsou tedy geniální a zároveň ubohé. 

 Vztah mezi Klárou a d´Annunziem považuje Jařab za mnohem silnější než vztah 

mezi manželi Schumannovými. Podle něj je vztah mezi Klárou a Robertem ve hře 

naznačen pouze obrysově, a o stavu jejich manželství lze pouze polemizovat a činit vlastní 

závěry z jejich výpovědí. Kláru nepovažuje za oběť, která neměla jinou volbu, než se vzdát 

komponování. Připouští, že Klářina situace a životní role je jistě daleko složitější než 

Robertova, ale na začátku bylo její svobodné rozhodnutí vzít si Schumanna. I toto 

Jařabovo tvrzení je sporné, protože byla od narození ovlivňována patriarchálním řádem 

skrze výchovu, jazyk a jiné společensko-kulturní hodnoty, jimiž byla ve své každodennosti 

formována. Jestliže žijeme v prostoru, který je konstruován diskursem moci a 

sexualizovaného násilí uplatňující se na marginalizovaných skupinách, je sporné hovořit     

o „svobodném“ rozhodnutí žen a jiných „podřadných“ entit. Ženám je již od dětství 

předkládána jejich role jako v mnohých ohledech podřízená. Proto se Jařab snaží o pohled 
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na obě postavy z více stran a nechce divákům nabízet obraz Kláry jako trpitelky a „piety“ a 

postavu Roberta zase jako šílence a uzurpátora. Snaží se poukázat na to, že i Schumannovo 

šílenství je vlastně hra, kterou on hraje se všemi ostatními, aby se nemusel účastnit 

„reálného“ světa a raději zůstává ve svých fantaziích, se svými tóny a hudbou. Nutno 

podotknout, že Schumann je vlastně také obětí patriarchátu, poněvadž nereprezentuje obraz 

silného muže, a proto mimo jiné nakonec trpí nejen Klára, ale i on sám.  

Vztah mezi Klárou a Commandantem považuje Jařab za silnější téma; tyto postavy 

spolu vedou otevřené diskuse. Gabriel chce Klářino tělo a nikoliv už její umění, ona zase 

potřebuje jeho peníze, ale „platit“ chce Robertovým uměním a sama vystupuje v roli 

umělkyně hodné respektu. Tak jako tak musí Commandantovi jako předmět směny 

nabídnout buď sebe a nebo Roberta. Vztah mezi Gabrielem a Klárou je nerovnocenný a 

není zde ani možnost, jak toto změnit. Ani ostatní ženy, které se Commandantovi nabízejí, 

nejsou jeho rovnocennými partnery. Commandante zobrazuje moc, sílu, je prototypem 

diktátora a i když ho Jařab nazývá šosákem, jasné znaky „neomezeného vládce“ mu          

ve svém pojetí hry ponechal. 

 Významným úsekem hry je Klářina reflexe jejího mateřství. Elfriede Jelinek se 

podle Jařabova názoru sama do hry projektuje, takže Klářin vztah k jejím početným 

těhotenstvím a následně i dětem je negativní. Pro emancipovanou ženu, která se ještě navíc 

chce zcela oddat umění a kterou si Jelinek představuje, je mateřství omezující. Děti se 

podle režisérových slov staly rukojmími mezi Klárou a Robertem, protože Klára často 

dává za vinu Schumannovi, že za smrt jejich dětí může částečně on („špatný výchozí 

materiál“). I když se Jařab s jejím postojem zcela neztotožňuje, ponechává ve hře Klářina 

palčivá a nadsazená slova, kde se vyjadřuje o svých dětech jako o ponravách, a to aby 

umožnil více pohledů na mateřství ženy, aby nebyla možná jen jedna interpretace tohoto 

problému. Stejně tak v průběhu celé hry ponechává Jařab divákům možnost přiklonit se      

k jakékoli variantě výkladu. Sám říká, že pro ženu sice její nenarozené děti mohou být 

„vetřelci“, skrze které má pocit retardovaného těla, na druhou stranu ale mateřství 

poskytuje ženám zcela novou zkušenost, o kterou mohou obohatit nejen svůj život. Sám 

Jařab si uvědomuje, že skloubit dohromady kariéru a mateřství je velmi obtížné a pro ženu 

jakožto rodičku částečně limitující, na druhou stranu se v současné době mění povinnosti 

muže vůči rodině a péče o děti by se měla stát samozřejmostí obou partnerů, na čemž 

samozřejmě současná společnost musí ještě pracovat. 

Režisér pracuje s jasně dichotomním rozdělením postav na muže a ženy. Nezabývá 

se otázkou, že by Jelinek v postavě Kláry mohla narušovat kategorie mužství a ženství, a 
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ani ji nijak v inscenaci nezpracovává. Kláru ukazuje jako silnou hrdinku s těžkým osudem, 

která se ale snaží bojovat proti bezpráví, jež je na ní a na její rodině pácháno. Klára je 

umělkyní hodnou obdivu i proto, že se musí finančně postarat o rodinu na úkor svých 

ambic, je matkou a manželkou a vyrovnává se v průběhu celého děje i s těmito rolemi, 

které musí „hrát“. Je velmi obtížné polemizovat nad otázkou, zda lze v inscenaci zobrazit 

narušení těchto stereotypních kategorií muže a ženy. Kdybychom připustili, že Klára chce 

být muž, vznikl by nový příběh a mohl by z ní být nakonec možná jen průměrný 

komponista, domnívá se Jařab. Velikost její postavy tkví i v tom, že je žena, která se snaží 

zasadit o své místo v „mužském“ světě, a nebojí se překonávat s tím spojená úskalí a 

vlastní utrpení. 

David Jařab se sice snaží o nezjednodušující příběh, který vypráví o životních  

osudech žen i mužů a který tematizuje ztíženou situaci žen prosadit se v uměleckém či 

veřejném světě, jež je ovládaný muži, ale přece jen se dopouští částečného zjednodušení 

problematiky, na kterou Jelinek v této hře poukazuje. Jednotlivé postavy a jejich monology 

sestavuje do celistvého příběhu, což činí text Jelinek přijatelnější, ale na druhou stranu tím 

hra ztrácí na své naléhavé kritičnosti. Povedlo se mu vytvořit inscenaci, v níž není možné 

určit pouze jednu interpretaci jako správnou, postavy se mění a hledají samy sebe, což 

vytváří příjemné napětí po celou dobu trvání představení. Jeho interpretace Kláry ovšem 

vyznívá pozitivněji a uhlazeněji než její „jelinekovská“ předloha, ve které Klára zápasí 

sama se sebou i se společenskými normami, s nimiž nakonec prohrává. Klára v interpretaci 

Jelinek nakonec umírá, protože neměla šanci vymanit se ze společenských stereotypů a 

překonat násilnou moc, která řídí celou společnost. Jařabova inscenace končí vraždou 

Roberta, čímž Klára dochází k naprostému osvobození z područí toho, co ji celé 

manželství tížilo a oslabovalo. Klára se v Jařabově inscenaci emancipuje a stává se 

naprosto nezávislou nad všemi, což je sice v jistém smyslu happy end, ale poněkud 

utopický.  

 

7.3 Pojetí postavy Kláry podle Vandy Hybnerové 

Herečka Vanda Hybnerové ztvárnila v inscenaci divadla Komedie pod režijním 

vedením Davida Jařaba hlavní roli dramatu Klára S. Její pojetí a postřehy k roli považuji 

ve své práci za nezbytné pro pochopení nejen postavy samotné, ale i pro pojetí Kláry S. 

v inscenaci Davida Jařaba. Podklady k této kapitole vznikly na základě rozhovoru 
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s Vandou Hybnerovou, který se uskutečnil v lednu roku 2007. Textový přepis je součástí 

přílohových materiálů této práce. 

Podle Hybnerové nebyla inscenace dramatu vůbec jednoduchá a vznikala ve dvou 

fázích. Sama herečka nechápe tuto hru jako klasické drama, postavy vyslovují určité teze, 

nejedná se o klasické dialogy, ve kterých by na sebe jednotlivé postavy vzájemně 

reagovaly.  

Radikální seškrtání textu bylo podle Hybnerové nutné nejen kvůli zkrácení celé hry, 

ale také šlo o vytvoření jednotné dějové linie, která propojí všechny postavy v jediném 

příběhu. Porozumět jazyku, který Jelinek používá, i učení textu hry nazpaměť nebylo pro 

herečku jednoduché. Sama ho přirovnává k veršům, říká: „Je to podobné jako s verši, 

pokud člověk chytne rytmus verše, tak to zůstane někde uvnitř, a aby člověk zapomněl text, 

tak se musí přeříci nebo ztratit jedno slovo a tady to tak je, já kdybych přehodila v nějaké 

replice slovosled, tak jsem „úplně v háji“, už bych se z toho nevymotala.“201. Společnost je 

ve hře rozdělena na dvě skupiny: první je specifikována záští, italským obžerstvím, vilou 

d´Annuzia, je to obraz „nadspolečnosti“, která vyplývá ze všeho bohatství, které 

Commandante staví na odiv. Druhá skupina je tvořena intelektuály, kteří se perou 

s vlastním osudem, s holou existencí.202 Otázka zůstává, zda cesta vedoucí přes obžerství a 

jistotu plodí stejně kvalitní umění jako cesta přes hlad a nejistotu. O tom je podle 

Hybnerové polemika, která je obsažená v dramatu Klára S., a to i v původní předloze, 

nejen v jejich představení. Konkrétně se jedná o literaturu a o hudbu, ale souboj těchto 

dvou pohledů na umění se ve hře zřetelně objevuje. Jelinek tak chtěla podle Hybnerové 

poukazovat sociální i kulturní odlišnosti ve společnosti, i na to, že také pro umění je 

zásadní, v jakých podmínkách a pro jaké účely vzniká.  

Témata a problémy, která Jelinek v této hře ukazuje a komentuje, Hybnerová vnímá 

velmi zřetelně a ztotožňuje se s jejími názory, jen by je sama neřešila tak radikálně. 

Hybnerové pojetí Kláry se ale do určité míry liší od původní interpretace Jelinek: herečka 

svou postavu chápe jako velmi silnou ženu, která se pere s vlastní minulostí, má problémy 

v manželství, s dětmi, její kariéra není taková, jakou by si představovala, přesto je to ale 

žena, která miluje svého muže i děti a neodmítá je ve svém životě; ze všech sil se snaží 

zvládnout všechny role, jež musí v životě hrát, a touží svůj profesní život vykonávat 

minimálně tak dobře jako péči o rodinu. Bohužel je ale v situaci, kdy se musí postarat a 

                                                 
201 Viz. příloha této práce – rozhovor s Vandou Hybnerovou. Str. 104. 
202 Toto schéma je mimochodem obrazem klasického (do značné míry i brechtovského) marxistického 
konstruktu – zlí vykořisťovatelé a hodní vykořisťovaní, kteří nicméně NEJSOU reprezentováni „prostým 
lidem“, ale intelektuální avantgardou. 
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finančně zajistit rodinu nějak jinak, než vlastním komponováním a hraním, protože nemoc 

jejího manžela je již v takovém stádiu, že musí být pod dohledem odborníků, a ona se o něj 

musí starat. Snaží se s tím vyrovnat a snaží se neztratit svou důstojnost, neponížit se před 

Commandantem, který reprezentuje reálnou i symbolickou moc. Není to pro ni 

jednoduché, ale Klára v podání Hybnerové nikdy nepřestává milovat svého manžela ani 

svou dceru Marii, její rodinné povinnosti nejsou limitující a priori. Podle mého názoru 

vkládá Vanda Hybnerová do postavy Kláry také svoji zkušenost, protože je sama umělkyní 

a matkou. Musí své ambice často obětovat na úkor rodině, jak sama říká, a děti v životě 

umělkyně jsou vždy omezením. Minimálně do doby, než nastane čas, kdy otcovství bude 

mít stejnou váhu jako mateřství, kdy se muži nebudou muset „stydět“ za to, že chtějí být   

na mateřské dovolené, a věnovat se svým potomkům.  

Hlavním úkolem herců je podle Hybnerové bojovat za své postavy. Přesto, že to je 

silné ženské téma, tak se domnívá, že to je i jakýsi zvláštní obraz současného světa, ale        

i obyčejný příběh o vztahu dvou lidí, o velké lásce, který je povýšený o genialitu a 

umělecké schopnosti Schumannových. Podle Hybnerové muselo být soužití těchto dvou 

skutečných lidí velmi bouřlivé a přitom Klára Schumann musela zastat normální praktický 

život a postarat se o velké množství dětí, které měli, k tomu ještě vyučovala. Jedná se        

o silný příběh dvou velkých osobností, které ještě navíc musí skloubit citový život. Je to 

ale také obraz či symbolické znázornění konzumní společnosti v protikladech a 

v kontrastech, a souběžně s tím se ve hře odehrává příběh intelektuálních uměleckých 

vyděděnců. 

Pro pochopení myšlenkové postavy i samotný život jakékoli postavy, kterou 

Hybnerová hraje, si musí nejprve vytvořit nějakou představu, která se většinou vůbec 

nepodobá jejímu vlastnímu životu, a začne hledat to, co mají společné, aby mohla nakonec 

hrát „živou“ postavu. Kromě samotného divadelního textu pomáhá Hybnerové také 

inspirace vizuální, takže pro představu Kláry se nechala inspirovat fotografií Elfriede 

Jelinek, kde má smotané blonďaté copy do věnečku, navíc chtěla, aby Klára byla i svým 

oblečením konzervativní, a tak kostýmy připomínají školní uniformu z období kolem druhé 

světové války, což se shoduje s autorčinými poznámkami, které drama zasazují                

do předválečné Itálie. 

Pojem „genialita“, který má ve hře Klára S. zvláštní význam, popisuje Hybnerová 

takto: „Když se řekne o nějaké ženě, že je geniální, tak to má spíše peorativní význam, jako 

by to zavánělo nějakou sebechválou dané ženy. Málokterá žena by o sobě řekla, že je 

dobrá. Vždy má tu cestu k úspěchu těžší než muž, který se posadí, roztáhne nohy a řekne, že 
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je skvělý.“ 203. I proto podle herečky Schumann Kláru používá ve hře jako nástroj, její 

schopnosti používá sám pro sebe a je jednoznačně přesvědčený o své genialitě, zatímco ji 

neustále shazuje přede všemi. Je arogantní a sobecký a nepřestává, ani když začne být 

nemocný a měl by být Kláře vděčný, že ho neopustí a zůstane s ním. Slovo „genialita“ 

v interpretaci Jelinek osciluje na hraně již zmíněné geniality a šílenství, není často jasné, 

kdy nastává jaký stav.      

 Předobrazem postavy Roberta je podle Hybnerové osobnost otce Elfriede Jelinek, 

kterého velmi milovala a také se jen těžko smiřovala s jeho šílenstvím, smrtí a následným 

životem pouze s despotickou matkou. Robert je ale také zobrazen jako bytost, která je       

na Kláře zcela závislá. Oba manželé nemají ve hře příliš velkou možnost nějaké 

konfrontace či rozvití jejich vztahu, takže je velmi těžké usuzovat, jaké jejich manželství 

ve skutečnosti bylo. Jejich vztah se ale také dá vnímat jako narážka Jelinek na porovnávání 

ženské a mužské kreativity. Hybnerová k tomu říká: „Když se řekne o nějaké ženě, že je 

skoro stejně dobrá jako chlap, tak to je směšný.“204 (Čímž Vanda Hybnerová odkazuje 

k tomu, že mužství je bráno jako obecná norma, s níž je ženství porovnáváno. Velmi 

zřetelně si uvědomuje, že postavení žen ve společnosti je až druhořadé, a vnímá problémy, 

na které Jelinek naráží.) Jelinek na vztahu manželů Schnumannových také ukazuje, že je 

velmi obtížné najít rovnováhu mezi mateřstvím a kariérou, i na to, že se žena daleko častěji 

obětuje kvůli manželovi i dětem, protože cítí za rodinu větší odpovědnost a protože muž 

málokdy na veřejnosti přizná, že pro něho znamená rodina víc než práce, u ženy se naopak 

bere jako samozřejmé, že to tak je. Skrze Kláru se proti tomu snaží Jelinek bojovat. 

Ukazuje na problémy, které vznikají, když se žena nechce zcela vzdát práva na svůj život. 

Také ukazuje, že děti a péče o ně svazují ženě ruce, aby se mohla plně věnovat tomu, co 

má ráda. Takovou životní zkušenost má ostatně Hybnerová sama: musí se vzdát svého 

volného času a rozdělit ho mezi rodinu a práci; a také častěji musí odmítnout nějakou 

perspektivní nabídku, aby mohla zůstat doma a postarat se o rodinu. Podle ní sice obojí lze 

skloubit dohromady, ale ani jedno pak nejde dělat na sto procent; a samozřejmě pak záleží 

na každé ženě, jak se rozhodne. Se ženami je stále jednáno jako s nerovnocennými 

partnery a stále není společností zajištěno, aby ženy stejně jako muži měly možnost 

pracovat na svém profesním životě, aby muži více zastávali „mateřské“ povinnosti, čímž 

by ženám pomáhali vrátit se do „veřejného života“. 

                                                 
203 Viz. příloha této práce – rozhovor s Vandou Hybnerovou. Str. 101. 
204 Viz. příloha této práce – rozhovor s Vandou Hybnerovou. Str. 103. 
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O postavě a ostatních ženských postavách se vyjadřuje Hybnerová následovně: 

„Commandante se obklopoval umělkyněmi, pokud možno krásnými, aby je mohl zneužívat, 

a ty ženy z úplně zištných důvodů toho využívaly. Samozřejmě, že jednotlivé postavy mají 

určitý charakter, ale myslím, že to pro tu hru nemá až takový význam. Zvláštní postava je 

Aélis, myslím, že jsme ji úplně nedešifrovali. Nepatří do toho ranku vyděračských a 

příživnických žen, které se nechají od d´Annunzia platit za svoje ,umění‛. Ale všechny ženy 

jsou určitým protipólem k postavě Kláry, která působí jako bojovnice, zatímco ostatní jsou 

typické ženy, které využívají svých ženských vlastností, aby nějak propluly svým životem, 

přetvářka a pokrytectví jim nedělá problém, proti tomu se snaží čestně bojovat Klára, která 

to vidí, a nechce být stejná. Jednotlivé charaktery nejsou podstatné, jsou to obecně 

ženy.“ 205 Role Commandanta zobrazuje prototyp diktátora, sebejistého muže, který si         

o sobě myslí, že je „geniální“ a že si může dovolit vše a že se všemi kolem sebe může 

jednat jako s věcmi, které mu patří. 

Klára podle Hybnerové sama sebe identifikuje „přes ten komplikovaný vztah 

s Robertem. Má zdravý vhled k tomu, čeho dosáhla, možná její ambice převyšují její 

schopnosti. Provází ji obraz těch dvou mužů – jejího otce a Schumanna. Snažila se vždycky 

dostát tomu, co si někdo jiný přál. Velký nároky, touhy, které do ní byly vkládány, protože 

ona zřejmě přes tu lásku nejdříve ke svému otci, pak k Robertovi, z toho vyšla i její tvorba. 

Ví, že Schumann je osvícený a v podstatě geniální, že ona se mu nemůže rovnat, ale 

zároveň její umění strádá tím, že ona svým uměním vydělává, někde vyučuje… Pochybuje   

o vlastní genialitě, protože ví, že taková není. To se, myslím, tluče v jakémkoli uměleckém 

páru, kdy ti lidé dělají stejné umění, nevyhnou se společnému srovnání. Klára si 

uvědomuje, že její umění má nějaké hranice, a ztotožňuje se s tou jeho hudbou, je to její 

velký vnitřní boj vyrovnat se s tím, že není třeba tak dobrá.“ 206 

Problematiku mateřství pojímá Jelinek podle Hybnerové velmi zostra, používá velmi 

extrémní slova a s jejím pojetím je těžké se smířit, ale podle herečky je nutné si uvědomit, 

že Jelinek nikdy nepoznala mateřství ani po dětech netoužila, a proto vychází pouze          

ze svých zkušeností z dětství, ze svého vztahu s despotickou matkou. Pro ženu je, jak již 

bylo řečeno, těžké skloubit dohromady roli matky a umělkyně (či jakékoli pracující ženy, 

která se snaží budovat svou kariéru) a nebýt finančně závislá na muži. Klára nese na svých 

ramenech tíhu celé rodiny, kterou musí ekonomicky zajistit a nemá čas na koncertování, 

jímž by mohla vydělat peníze. Proto žádá finanční podporu od Commandante, což je pro ni 

                                                 
205 Viz. příloha této práce – rozhovor s Vandou Hybnerovou. Str. 103. 
206 Viz. příloha této práce – rozhovor s Vandou Hybnerovou. Str. 105. 
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ponižující. Musí se s touto novou rolí „ne-nezávislé“ ženy vyrovnat, a to je podle 

Hybnerové důvod, proč Klára často mluví tak vulgárně o svých dětech i o Robertovi, který 

je příčinou „špatného výchozí materiálu“ pro zplození kvalitních synů. Je to právě dcera, 

která je s nimi u d´Annunzia. Podle Jelinek je obrazem samotné Kláry, zobrazuje vše, co 

velká Klára nemůže dělat a co by chtěla. Zobrazuje panický strach matky o dceru, který 

zažívala Jelinek (ovšem z pozice dcery) ve svém dětství, když na ní její matka chtěla 

uskutečnit své nenaplněné ambice. Marie je projekcí života Kláry i dětství autorky. Téma 

mateřství ale patří k základním tezím této hry a Jelinek se k němu několikrát v textu vrací a 

ukazuje jej ve stále nových rovinách. 

Téma sexuality a hledání vlastní identity má podle Hybnerové ve hře velký význam, 

je to jedno z hlavních témat, které zde Jelinek zpracovává. „Klára byla celý život 

obklopena muži, potýkala se s nimi, s jejich schopnostmi, byla s nimi srovnávána. Možná   

i z tohoto důvodu v sobě potlačuje svoji sexualitu, která z ní ale na druhou stranu čiší. To 

cítí i Commandante, a proto ji chce. Dává se svému muži, ale zároveň na sebe bere roli 

živitele rodiny a matky, a proto v sobě jakoukoli vášeň potlačuje. Proto si klade otázky      

o významu svého života, své identity, na které hledá odpověď. Myslím si, že je to obraz 

úplně normální ženy, která určitě má ráda milování, má ráda svoje děti, baví ji skládat 

hudbu a má to zároveň velmi těžké.“ 207 Touha být přijímána jako muž je jejím 

celoživotním traumatem – překonat to a vyrovnat se této vedlejší síle, „jednak je to souboj 

se Schumannem, ale je to daleko větší souboj sama se sebou, překonat sebe – v tom, že je 

stejně dobrá matka, stejně dobrá umělkyně a zároveň na to dokáže nahlížet z praktických 

věcí, uvědomuje si, že to umění je k ničemu, že se nedokáže postarat ani o děti, že ta touha 

přebíjí realitu.“208 Drama Klára S. Hybnerová hodnotí slovy: „Tato hra se hraje jako teze 

a může se vyklánět na všechny strany, repliky by měly být vnímány pokaždé stoprocentně, 

přestože si ty postavy často i protiřečí. Například, že Klára nechce Commandantovi 

podlehnout a vůbec nic s ním mít fyzicky, a nakonec v naší interpretaci jako by částečně 

naznačí, že to udělá, ale nevíme, zda to nakonec udělá. Já potom ani jako herec nepátrám, 

baví mě pohybovat se v tom  jako v labyrintu, kde je naznačena ta možnost a každý už si 

tam pak musí najít svoji interpretaci.“ 209 

Hybnerová je v některých postojích radikálnější než režisér; daleko přesněji chápe, 

oč ve hře jde, a na co Jelinek upozorňuje. Vychází z vlastní zkušenosti, která je podle 

                                                 
207 Viz. příloha této práce – rozhovor s Vandou Hybnerovou. Str. 107. 
208 Viz. příloha této práce – rozhovor s Vandou Hybnerovou. Str. 107. 
209 Viz. příloha této práce – rozhovor s Vandou Hybnerovou. Str. 105. 
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výpovědí Hybnerové v mnohém podobná názorům, které zastává Klára (resp. Jelinek). Ale 

v některých ohledech přece jen opatrně formuluje své postoje, což je typické pro české 

prostředí a jeho vztah k feminismu. Označení „feministka“ stále nese hanlivý význam 

označující ženu, která nenávidí muže, bojuje proti nim a žije většinou sama, má pocit 

opuštěnosti a zklamání z vlastního života. To se objevuje např. ve výrocích „není třeba to 

řešit radikálně“, přitom je nutné otevřeně přiznat, že každá žena vnímá ve svém životě, že 

je hodnocena podle jiných měřítek než muži a že je to nutné změnit. Další „rodinu a práci 

lze skloubit“, čímž jako by se omlouvala, že kromě rodiny chce dělat také něco jiného – 

mělo by být na každé ženě, aby se rozhodla, jak má vypadat její život, a neměla by být do 

žádné role nucena a nebo se za svá rozhodnutí cítit provinile. Přesto tomu stále tak není. 

Také je zajímavé, jak užívá i o sobě v rohovorech generického maskulina – „já jako 

herec“, čímž podvědomě vypovídá o zkušenosti, že ženy jsou srovnávány s muži a že práce 

žen není brána tak vážně jako mužská, že žena musí podávat „mužské“ výkony, aby byla 

uznávána. 

 

7.4 Dana Poláková a její pojetí Luisy Baccary 

Ke klíčovým postavám dramatu Klára S. patří i Luisa Baccara, kterou v Jařabově 

inscenaci v divadle Komedie ztvárnila herečka Dana Poláková. Pojetí role Luisy se           

od původní představy Elfriede Jelinek příliš neliší. Oslovila jsem představitelku této role a 

na základě rozhovoru, jehož přepis je přílohou této práce, jsem porovnala originální 

„jelinekovskou“ a hereččinu představu o postavě, jejím vývoji a základních 

charakteristikách.  

Postava Luisy, tak jak ji koncipuje Jelinek, je protikladnou postavou ke Kláře S. Je 

prototypem stereotypizace ženy, která přijímá pravidla určovaná mužskou hegemonií naší 

společnosti, snaží se ale prosadit si co nejvíce vlastní cíle, i přesto, že přijímá podřadné 

postavení ženy. Luisa přistupuje na Commandantovy požadavky a podle B. Schnelle210 se 

podvoluje jeho sexuální žádosti s lhostejností podobnou prostituci, v naději, že povolnost 

přinese vytoužené finanční zajištění amerického koncertního turné, od něhož si slibuje        

i zásadní průlom ve své umělecké kariéře.  

Luisa je smyslná, žádostivá a – v protikladu ke Kláře lačná až „živočišná“. Nevadí jí, 

že je pouhou hračkou a milenkou d´Annuzia, že je na něm ekonomicky závislá a že se sice 

ve vile může chovat, jak chce, a dělat si, co chce, ale pouze v daných mezích, které určuje 

                                                 
210 Schnelle, B.: Elfriede Jelinek a její divadlo proti divadlu. Brno 2006. Str. 90. 
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Commandante. Ani jí nevadí, že s ním musí spát, kdykoli se mu zachce. Vnímá svůj život 

jako správný, nepřemýšlí o tom, že by mohla žít lépe, a ani Klářin pobyt ve vile ji 

nepřiměje k reflexi svého vlastního života. Na Kláru se naopak dívá s posměchem, 

nerozumí tomu, proč tolik vzdoruje, ačkoli potřebuje Commandantovy peníze. Zatímco 

Klára má podobu „cudné světice“, emancipované ženy, která se snaží prosadit, aby si jí lidí 

vážili jako umělkyně, aby se v jejích očích stala „geniální“, Luisa se spokojí s málem a volí 

pohodlnější cestu respektování pravidel, dle kterých musí jednat a chovat se. Nemá 

problém s tím, že je loutkou v rukou d´Annunzia (potažmo v rukou všech ostatních mužů), 

svou pozici ve společnosti chápe jako sobě „přirozeně“ určenou, kterou sama o sobě 

nemůže změnit. A cíleně využívá takzvaných „ženských zbraní“, aby od mužů dostala, co 

chce, bez ohledu na to, zda se o to zaslouží i svými schopnostmi. 

Poláková si vzala za svůj pohled této „jelinekovské“ Luisy, a tak prostřednictvím své 

postavy hlouběji nereflektuje základní témata a poselství hry, nesnaží se zcela porozumět 

postoji Jelinek, její kritice společnosti a nevyvozuje ze hry žádné závažné poselství, které 

by si diváci měli z představení odnést. To, že Poláková hlouběji nereflektuji smysl hry není 

v jejím případě až takový problém, protože její postava vyjadřuje svým životem 

potvrzování stereotypů vytvořených patriarchální společností, na druhou stranu by ale bylo 

lepší, kdyby k dramatu zaujala jasné stanovisko, aby její Luisa nebyla jen „postavou“, ale 

stal se z ní „člověk“ schopný reflexe svého jednání. Jednotlivé postavy rozděluje obdobně 

jako Jelinek do dvou odlišných světů211 – německý romantizující idealismus (rodina 

Schumannových) a italský profašistický symbolismus, posedlý hrdinstvím a dekadentní 

touhou po sexuálních radovánkách ztělesněný d´Annunziem.  

Luisu chápe Poláková jako ženu, která je se svým životem zcela spokojená a to, co 

říká, je pro ni naprosto samozřejmé. Luisa si podle ní zcela si neuvědomuje své podřadné 

postavení u Commandanta – to, že s ním spí, bere jako nutné zlo, aby dosáhla svého. Myslí 

si o sobě, že je krásná, a náležitě toho u d´Annunzia využívá. Uvědomuje si, že když bude 

povolná, dosáhne brzy svého – bude mít zajištěné turné v Americe, diví se Kláře, proč to 

také tak neudělá a proč se mu neustále zdráhá, ačkoli potřebuje jeho finanční podporu. 

V domě Commandanta se navíc Luisa necítí být žádnou z žen ohrožena a je tou, na kterou 

Gabriele nejvíce dá. Teprve v  okamžiku, kdy se v domě objeví mladinká Marie, která je 

ohromena d´Annunziem samým i jeho pohledem na svět, a on si jí všimne a začne se jí 

věnovat, se začne podle Polákové cítit Luisa nejistě a obává se toho, aby její plány nebyly 

                                                 
211 Srv. Schnelle, B.: Elfriede Jelinek a její divadlo proti divadlu. Brno 2006. Str. 79. 
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zmařeny. Jejím hlavním cílem a životním snem je být světoznámou klavíristkou, 

nepotřebuje komponovat; a cestou k dosažení tohoto svého předsevzetí je více méně život 

ve stínu mužů a nabízení jim svého těla. 

Vztah mezi Robertem a Luisou považuje Poláková za nepodstatný, ona se občas 

zaposlouchá do jeho hudby, ale jinak ho bere pouze jako blázna, kterému se posmívá.        

A Robert je Luisou ohromen pouze ve chvíli, kdy ona sice hraje Malou noční hudbu, jenže 

Robert si navíc ve svém šílenství myslí, že hraje jeho ještě nesloženou skladbu, a vzhlíží 

k ní jako k múze, jako k bytosti, která rozumí jeho „genialitě“ – je to ale jen krátkodobý 

pocit zaviněný záchvatem jeho nervové choroby.  

Velmi komplikovaný je podle Polákové vztah mezi Klárou a Robertem. Klára 

Roberta chvíli miluje, pak ho nenávidí, protože se musí starat o rodinu, o něj, shánět peníze 

a nemůže komponovat. Z pohledu své postavy – Luisy pak Poláková konstatuje, že by se 

vše podstatně zjednodušilo, kdyby se Klára s Commandantem vyspala – a získala by jeho 

finanční podporu. Klára není ve svém manželství zcela šťastná, touží po dětech i kariéře a 

vinou Roberta nemá uspokojivě ani jedno. Dcera Marie je Klářiným jediným štěstím, na 

druhou stranu se na ní snaží uplatňovat svoje nesplněné sny. Marie se proti ní částečně 

bouří, je sobecká, ale představuje vlastně takovou malou Kláru, která se bouří proti 

pravidlům, proti svým povinnostem, autoritám a chce žít svůj vlastní život. I Klára se 

podle Polákové celý život vypořádává s autoritami a s pravidly, které by měla dodržovat, 

aby měla „spokojený“ život. Navíc se musí vyrovnat s „genialitou“ svého otce a manžela, 

což se jí zřejmě nikdy nepodaří. Myslí si o sobě, že není ani dobrou matkou ani manželkou 

ani skladatelkou, a pouhé hraní jí nestačí. Oproti tomu Luisin životní postoj je podle 

Polákové mnohem jednodušší – stačí jí být interpretkou hudebních děl vytvořených muži, 

její vztah k mateřství se ve hře nijak netematizuje, a proto se lze spolu s Polákovou 

domnívat, že o této roli Luisa ani neuvažuje. „Každopádně by to měla Klára v dnešním 

světe jednodušší“, uzavírá Poláková, „protože je v dnešní době možné skloubit dohromady 

mateřství, starost o rodinu a kariéru, i když stále to není úplně jednoduché.“212       

 

7.5 Shrnutí divadelní inscenace hry 

Inscenace dramatu Klára S. v pražském divadle Komedie se sice snaží zachovat 

příběh, ale vizi celého díla i hlavní témata interpretuje po svém, čímž literární předloha 

částečně ztrácí na své naléhavé kritičnosti. Text byl ale zkrácen o zhruba třetinu své délky, 

                                                 
212 Viz. příloha této práce – rozhovor s Danou Polákovou. Str. 110. 
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a tím může ztrácet i na své kritičnosti a může docházet i k relativnímu zploštění některých 

témat. Režisér Jařab se pokusil vytvořit jakýsi celistvý příběh, který by propojoval všechny 

postavy hry, proto radikálně seškrtal většinu textů zbylých ženských postav, které 

v původní předloze tvoří rámec příběhu. Hlavní dějovou linkou jsou v Jařabově pojetí jen 

tři hlavní postavy, tedy Robert, Commandante a především Klára. I přesto, že Jařabovým 

zásahem vznikl jasný příběh, postavy se nedostávají do časté konfrontace, jako tomu není 

ani v původní předloze, a na jevišti se „mimoděk“ potkávají a odříkávají své monology      

v podobě, v jaké je napsala Jelinek. Všechny postavy si zachovávají původní poselství a 

stejně jako v předloze na ně není možné hledět jako na jednoznačné „zločince“, „hrdiny a 

hrdinky“ či „oběti“. 

Hra si po celou dobu s sebou nese feministické poselství, reflektuje aktuální problémy 

ve společnosti, zlo a násilí, které je produktem moci a bezpráví. Jařabova inscenace již ale 

není tak palčivá a zmírňuje ostrý pohled Jelinek na některá ze základních témat. Hlavním 

poselstvím původní hry dle Jelinek je nemožnost ženy prosadit se ve světě mužů a být 

uznávanou jen pro svoji práci a schopnosti. Klára na konci zvítězí nad „otroctvím“           

ve vztahu se svým otcem i manželem závěrečnou vraždou Roberta. Zjišťuje ale nakonec, 

že jí to nepřineslo žádné osvobození, a umírá také. Její snaha o prosazení byla zbytečná. 

Žena dle Jelinek zatím nemá žádnou šanci vlastního svobodného sebeprojevení. Pokud se 

nepřizpůsobí, umírá vyčerpaná neustálým bojem, usilujícím o změnu. V inscenaci divadla 

Komedie jde vedle autorčina poselství i o znázornění velkého příběhu lásky a zobrazení 

překážek, které musí žena každodenně překonávat, její emancipace je ale možná. Závěr 

inscenace divadla Komedie je tedy mnohem pozitivnější, a to i přesto, že nenabízí pouze 

jedinou a jednoznačnou možnost interpretace, než je původní konec, který nabízí Elfriede 

Jelinek, a jež je – podle mého názoru – bohužel zatím bližší realitě. 

 

8 Závěr 

Ve své bakalářské práci Genderová analýza literárního textu Klára S. a její divadelní 

interpretace jsem se zabývala literární analýzou textu Elfriede Jelinek a ztvárněním tohoto 

dramatu v divadle Komedie v Praze. Analýza textu se netýkala pouze jazyka, který Jelinek 

používá a píše pomocí symbolů, narážek, metonymie, ale i samotného obsahu hry a témat, 

která Jelinek problematizuje.  

Všechna témata, která jsem uvedla v úvodu této práce (mateřství, hledání identity, 

zkáza ženské kreativity či otázka sexuality a na jejím základě konstruování mocenských 
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vztahů) se ve hře Klára S. objevují. Na základě analýzy textu se potvrdila moje hypotéza, 

že je toto drama stále ještě ovlivněno marxistickým feminismem, ze kterého Jelinek 

vychází, a jedním z palčivých témat je ekonomický útlak žen, které jsou závislé na mužích 

jakožto na těch, kteří utvářejí společenská pravidla. Projevuje se zde angažovanost Jelinek 

za rovnoprávní postavení žen a jejich uznání. 

Moje druhá hypotéza se již zcela nepotvrdila – Klára je sice prototypem nové ženy, 

která se snaží vymanit ze stereotypní ženské role, jejíž místo je v domácnosti a jejíž 

hlavním úkolem je pečovatelská a reprodukční funkce. Po celou dobu hry se snaží vymanit 

z tohoto modelu, odmítá redukci své osobitosti na pouhé ztotožní s přírodou a s obrazem 

objektu, na který je pohlíženo. Na konci příběhu ale zjišťuje, že toto vymanění ze 

zakořeněného společenského systému není možné. A to ani v případě, kdy zavraždí svého 

muže, což ji podle jejích představ mělo zbavit jediné překážky, která jí bránila ve jejím 

vlastním komponování a budování její kariéry. Není to ale Robert, který by jí bránil, jsou 

to společenské stereotypy zakotvené v mužské hegemonii, které přisuzují ženě pouze status 

„té druhé“. I proto v závěru příběhu Klára umírá, její celoživotní úsilí a boj byl marný. 

Jelinek ve své hře tematizuje mateřství. Tento stav je pro ni limitující. Role matky    

pro ni představuje násilné uvržení ženy do domácí sféry, diskvalifikaci z  veřejného života 

a zamezení jejího návratu zpět. Na rozdíl od L. Irigaray nebo H. Cixous, které se snaží 

mateřství nově pojmout jako způsob reprezentace ženy, E. Jelinek mateřství odmítá a vidí 

především jeho omezující působení – nemožnost skloubit dohromady roli matky a ženy, 

která se chce realizovat i kreativně, na niž nemá být pohlíženo jako na objekt. Zde je jeden 

z hlavních interpretačních posunů mezi textem a inscenací divadla Komedie. Text 

v představení sice zůstává stejně palčivý, ovšem Klára není znázorněna jako žena, která 

vlastní děti nenávidí, protože kvůli nim se nemohla věnovat své kariéře. Klára v inscenaci 

divadla Komedie má na jednu stranu možnost přijmout obě role a zvládat je, na stranu 

druhou však jsou vnější okolnosti příliš nepřátelské, a tak jsou  schopnosti redukovány na 

potřebu sehnat peníze za všech podmínek. 

Klára S. jak v původním textu, tak v inscenaci divadla Komedie ale vyčnívá nad 

ostatními ženskými postavami. Na rozdíl od ostatních není postavou statickou, ale 

dynamickou, vyvíjí se, hledá. Ona jediná je schopná hlubší reflexe vlastního života a 

nechce přijmout status, který je jí jako ženě předkládán. Bojuje s mocí plynoucí 

z patriarchálního uspořádání společnosti, snaží se reprezentovat skrze své schopnosti a 

nikoliv prostřednictvím vlastního těla. Ostatní ženy jí jsou protikladem a znázorňují 
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stereotypizaci žen jako „těch druhých“, které lhostejně přijímají svoji „roli“ v životě. Klára 

se sice setkává s odporem a nepochopením, ale alespoň bojuje. 

Postava d´Annunzia je prototypem diktátora, který si může vše dovolit na základě 

svého společenského postavení a moci, kterou získal díky bohatství a agresivitě vůči 

ostatním. Robert by mohl být skrze svoje šílenství znázorněn jako opak Commandanta, 

jako ten, který narušuje stereotypy o mužské nadřazenosti a síle. Bohužel tomu ale tak 

není, protože ačkoli je nemocný a odkázaný na svou ženu, nepřestává ji před ostatními 

ponižovat, nesnaží se jí pomoci vyřešit složitou životní situaci, ve které se celá rodina 

ocitá, a nikdy neuzná její schopnost komponovat. Je pouze jeho ženou, která mu ještě 

navíc ničí život, je matkou jejich dětí, nástrojem ukájení jeho sexuality. I v jeho očích je 

Klára „ničím“, snad jen hysterkou, která se marně snaží získat nějaký „zvláštní“ status 

někoho výjimečného. Robert, tak jak je ve hře zobrazen, stejně jako d´Annunzio, je 

přesvědčený o své genialitě a velikánství (i když na rozdíl od nabubřelého Commandanta 

přece jen více oprávněně), o které jej nemůže nikdo připravit, protože jeho identita se 

zakládá na pevně se tyčícím falu, který ovládá celou společnost 

Moje poslední hypotéza byla, že v inscenaci divadla Komedie dochází 

k interpretačnímu zjednodušení a zobrazení Kláry jako oběti. Jak se však díky analýzám a 

komparaci originálního textu hry a pražské inscenace ukázalo, není tato premisa tak 

jednoznačná. V Jařabově pojetí došlo k vytvoření příběhu na základě tezovitých monologů 

postav. V inscenaci zůstalo neustálé napětí mezi Commandantem, Robertem, Klárou a 

ostatními ženami. Během celého představení má divák možnost poznávat životní situace a 

úskalí, která Kláru potkaly, Roberta si vzala v dobré víře, že se osamotní od despotického 

otce a že ve svém manželovi, hudebním skladateli, najde pochopení. Bohužel se její osud 

neodvíjel podle jejích představ. Východiskem je opět kombinace marxistického a 

existencialistického pohledu Jelinek na tento svět, kdy žena nemá žádnou možnost, jak se 

z tohoto systému vymanit. Nezbývá jí nic jiného, než bojovat proti nespravedlnostem na ní 

páchaných, a platit za to svým životem, než nadejde vhodný čas a možnost pro vytvoření 

jednotné ženské identity a vytvoření místa pro ženskou sebereprezentaci. 

Jak textová předlohu, tak divadelní představení Kláry S. považuji za stále aktuální. 

Zobrazují konfliktní postavení ženy-umělkyně v tradiční společnosti a její snahu změnit to 

a nenechat se „převálcovat“ společenským systémem. Text Elfriede Jelinek nepřestává být 

ani na chvíli kritický, neustále se vrací k již jednou uvedeným tématům a problematizuje je 

znovu a nově. Její jazyk, kromě toho, že je „ostrý“, je také velmi vtipný a přesahuje 
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kategorii politické satiry. Jelinek zaměřuje svou kritiku i, na to, jak je velmi obtížné oslovit 

lhostejné, konformní muže i ženy, kteří by mohli společenské a stereotypní vzorce 

proměnit. V tomto ohledu je Jelinek přece jen více existencialistkou a feministkou než 

marxistkou – její hra je o boji s mocí z pozice zdola, z pozice člověka jako jedince, a nikoli 

z pozice shora, kdy by všechny nespravedlnosti společenských vztahů měla vyřešit 

revoluční avantgarda. 
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10 Příloha – Rozhovory  

10.1 Rozhovor s Davidem Jařabem 

David Jařab je uměleckým šéfem divadla Komedie a zároveň jedním z režisérů. Pod 

jeho režií vznikla také inscenace Kláry S., která měla premiéru v prosinci 2004. Pro 

analýzu divadelního představení byl pro mne rozhovor s ním klíčový, protože toto 

představení je tím pádem zejména jeho obraz vnímání dramatu Elfriede Jelinek. 

 

Co je podle Vás poselství Kláry S. současným divákům? Jaká je podle Vás 

interpretace této hry? Proč jste se rozhodl tuto hru inscenovat? 

Ono to spíš zapadá do celkového konceptu divadla. Soustředíme se na středoevropskou 

dramatiku, a proto jsme s Jelinek počítali už dávno před tím, než v roce 2004 dostala 

Nobelovu cenu. Mělo to svůj dramaturgický rozměr. Navíc silná ženská témata jsou pro 

nás také dobrá, protože máme možnost silného obsazení hereckých osobností. Naše 

inscenace Jelinek se musí brát s určitou rezervou, i když člověka může někdy 

otravovat…hra Jelinek je až příliš zadumaná, ale autorka sama říká, že se má k  textu 

přistupovat volněji. Mě zaujal na Kláře především příběh ženy, která má svoje problémy, 

je obklopená jinými ženami, ale nemyslím si, že se to odehrává jen v  jediné rovině, nikdo 

neví, alespoň tak, jsme to inscenovali my, co je hra, co je divadlo, co jsou skutečné postavy 

a co pouze interpretace postav. Nikdo neví, kdo je nemocný a kdo zdravý, co je divadlo a 

co je skutečnost. Je složité na tuto otázku odpovědět. Nejde říct, líbilo se mi to, a proto 

jsme to inscenovali. Byl to veliký part pro Vandu Hybnerovou, a ačkoli je to silná osoba, 

docela se s tím prala. Je to velmi intenzivní, je to směšné, zároveň je to velmi pravdivé, 

svým způsobem je to deviantní a šílené. Dá se s tím pracovat, je to inspirativní, dají se 

z toho vybrat témata, a ta jsou tvárná. 

 

Hledal jste v této hře nějaká základní témata nebo jste celé drama vnímal například 

jako problematiku ženy ve společnosti? 

Problematika ženy ve společnosti – pod tím bych si asi nic nepředstavil, ale je to o nazírání 

na svět přes ženské oči Kláry; i když ona také není přirozený představitel toho ženského 

světa. Jelinek velmi ráda napadá i ostatní ženy, který mají také svůj pohled na svět, ale  

chtějí patřit i do tohoto světa, a nechtějí být těmi Klárami. Pro mě v této hře není žádná 

jednoznačná hrdinka nebo hrdina. D´Annunzio je samozřejmě odporný a představitel 
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šosáctví, na druhé straně jeho ironizace určitých věcí je také hodnotná. Vyplývá mi z toho, 

že všechny tyto problémy se vyskytují a jsou ambivalentní, všechno to má dvě stránky. 

Klára je hrdinka  a na druhé straně je fúrie, d´Annunzio je šosák, ale je i vtipný glosátor, 

Schumann je také uzurpátor, jak tvrdí Jelinek, na druhé straně je také oběť. Snažil jsem se, 

aby to nebyla feministická inscenace, protože si myslím, že je to kontraproduktivní pro tu 

věc. Docela jsem i rád, že jsem to dělal já jako muž, protože když to dělají ženy tak mají 

většinou snahu potrhnout nějaké to trauma, analyzovat to a myslím si, že si tím vlastně spíš 

škodí, protože se otupuje hrana, naopak takhle z odstupu to vychází jako velký příběh. 

Měli jsme snahu to udělat bez nějaké frustrace, s určitou nadsázkou, a aby to bylo vtipné, 

protože to se nevylučuje. 

 

Proč jste téměř vyškrtal řeč všech ženských postav a ponechal slova jen Kláře a 

Luise? 

Za prvé to bylo dlouhé, za druhé jsme chtěli nechat prostor hlavním postavám, ty zbylé 

jsou jakýsi rámec a nemyslím si, že s textem byly o něco víc postavami, než jsou, jejich 

ztráty jsou minimální na úkor textu. Dřív by se to udělalo asi tak, že by se zachovaly co 

nejvíce dialogy a monology by se krátily, ale dnes je taktika taková, že se spíše vytváří 

určitá vazba mezi dialogy; a zachovali jsme to nejdůležitější – pro nás nejdůležitější. 

Ostatní věci jsme nechali v rovině znaků, ale zároveň si myslím, že je to stále vypovídající, 

zbavili jsme se úplně třetího jednání, které je jen rozmělněním téhož podle mne a je 

vytvářením dalších šesti konců, což by naopak vedlo k tomu, že by síla toho konce byla 

oslabená, takže jsme nechali jen poslední větu, myslím si, že jsme neztratili nic z duchovní 

hodnoty hry, dokonce už si myslím, že ta hra vypadá tak, jak se hraje teď.  

 

Specifikuje hra Klára S. nějaké společenské (a genderové) stereotypy? Co podle Vás 

symbolizují jednotlivé postavy? 

Jelineková je feministka, ale zároveň, myslím, že přesahuje ten pojem. Neustále napadá 

stereotypy  a modely a je to u ní ještě stále vypozorovatelné. Charakterizovat jednotlivé 

postavy - myslím, že to už jsem řekl na začátku. Důležité je pro mě ta ambivalentnost. Je to 

přitažlivé a odpudivé zároveň. Postavy jsou sympatické a nesympatické zároveň, to je na 

tom zajímavé. Jedině tak se člověk může zbavit respektu a strachu, postavy tím dostanou 

určitou životnost. Já také když něco píšu, roztrhám to na kousky, a když to vydrží, tak to 

vydrželo. Jelinek se snaží všechno rozcupovat, ona je sice feministka, ale celkově je 

nastavena jako kritik poměrů, které považuje za neúnosné. Součástí těchto poměrů je 
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možná i postavení ženy ve společnosti. Rozhodně bych tu hru nenazval feministickou, 

protože dnes feminismus může být klidně rigidní a vůbec už nemusí být sociálně-kritický. 

Už nemusí generovat změnu, naopak může generovat nějaká pravidla, která sama o sobě 

jsou již strnulá, samozřejmě nechci říct, že již je všechno v pořádku, není, ještě není 

všechno vyřešené, ale říci, že ta hra je feministická, mi přijde, že to není pravda, nese sice 

ty znaky, ale myslím, že je to aktuálně společensko-politická hra. I Jelinek sama řeší 

otázku ženy, je to její egoistická hra, jsou to náhledy do její hlavy, je to způsob jejího 

vyjádření, zaujímá k tomu své stanovisko, ale v podstatě je jí jedno, co si ostatní myslí, což 

se mi také líbí, protože ona je v tomto směru neskutečně svobodná. I když se snažím 

poukazovat na tato témata, na to, co se ve společnosti děje, přesto příliš genderovým 

vědám v tomto hledisku nerozumím. Myslím si, že jsem člověk otevřený pro tato témata, 

podobně jako v Petře von Kantové (Hořké slzy Petry von Kantové, inscenace divadla 

Komedie – pozn. autorky) otvíráme tyto problémy lidem, ale nakonec je to stejně otázka 

každého jedince  a nedá se to nějak generalizovat, je to síla osobnosti, vždycky budou silné 

ženy, ale i slabé. 

 

Co pro Jelinek znamená genialita v případě hry Klára S., a jak jste s tímto tématem 

pracovali vy? 

Je to postižení Kláry z jejího otce, který byl autoritou. To slovo geniální je zde opět 

ambivalentní, také to zároveň znamená šílený, ono se to pohybuje mezi tím, co my nevíme, 

a my jsme to ještě podpořili sanatoriem, divadlem na divadle – není zde jasné, zda to jsou 

šílenci, kteří hrají divadlo, nebo jsou to opravdové postavy. Tím vzniká to, že je vše 

relativní, mizí hranice mezi genialitou a šílenstvím. Genialita je tam opravdu určitým 

zvláštním mýtem. Například v souboji mezi d´Annuziem a Schumannem o tom, kdo je 

geniálnější, jako kdyby to znamenalo, kdo je z nich potentnější. Jelinek s tímto slovem 

pracuje jako s připodobněním geniality k mužské síle či pseudosíle. A zároveň oba dva 

jsou géniové, ale také vlastně ubožáci. 

 

Co je tematizováno na vztahu Kláry a Roberta? 

Jejich vztah je relativní, ten se tam neodehrává, jde mimo. Otázka je, co je pravda, kdo to 

jak vidí. Ona říká, že nesměla komponovat, když přišel domů. On zase byl od ní pořád 

terorizovaný. Nevíme, kde je pravda. Dá se to samozřejmě nějak objektivně odhadnout, ale 

nemáme šanci, nevidíme to. To je ale obrovská výhoda, že se každý může přiklonit na tu 

stranu, na kterou chce, a to jsem chtěl, aby nebyla možnost jednoho jediného výkladu. On 
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je vlastně také hrdina, když se rozhodne, že bude dělat blázna, čímž nepřistoupí na ty 

společenské hry mezi nimi. Samozřejmě že vyprávění Kláry je nějaká frustrace z té 

situace, ale nejsem si jist, zda Robert pro to nemá také nějakou motivaci. Nedá se od sebe 

oddělit, jak to hraje Vanda, ona je taky taková silná osobnost, matka, zároveň je to také 

někdy obtížné takto existovat, ale dělali bychom z Kláry oběť, kdybychom řekli, že se 

nemohla realizovat. 

 

Co symbolizuje „hádka“ mezi Klárou a Robertem o tom, kolikrát hodil Robert prsten 

do Rýna? 

On to vzdává, potřebuje se osvobodit, uvolnit. Ale vlastně i ona se potřebuje ujistit o síle 

jejich manželství. Není možné jednoznačně určit, kdo z těch dvou je oběť, a kdo uzurpuje. 

Ani v těch nejděsivějších situacích to není tak, že by na tom obě strany neměly nějaký svůj 

podíl. Schumannovi generují nějakou situaci, oba dva se cítí nějakým způsobem sevření, 

ona ho ubila svým tlakem, on ji ubíjel tím, že ji neuznával, nebo uznával, ale jinak, než ona 

by chtěla. 

 

Jak byste charakterizoval Klářin vztah k mateřství? Jak je tematizován vztah mezi 

Klárou a Marií? 

Když se například vyjadřuje  Klára o svých dětech jako o ponravách… (JJ) – Je to 

samozřejmě nehorázné, básnicky nadsazené. Jelinek se do toho projektuje. Někde si drží 

odstup a snaží se o výpověď dění ve společnosti kolem ní, někdy do toho zapadne až po 

krk, do svého nazírání na danou situaci, přestává se kontrolovat. Říká: „Synové – výchozí 

materiál, dcery – aspoň něco, je to zvláštní souboj. Jelinek hází rukavice a záleží, jak to 

kdo uchopí. A co se týká jejího mateřství – přijala tu roli, odehrála ji, ačkoli je to velmi 

náročné, je to pro ni nepředstavitelné, vzbouzí se proti povinnosti matky, toho neustálého 

těhotenství, má pocit retardovaného těla, klade si otázku proč zrovna ona. Ale myslím si, 

že zase na tom mají oba svůj podíl viny, že jejich děti se staly rukojmím toho zvláštního 

souboje mezi Klárou a Robertem, ale to je zase jen výchozí, Jelinek je naplnila svými 

atributy.  

 

Tematizuje tedy Jelinek v mateřství Kláry problém žen umělkyň a  jejich 

sebeobětování, když se věnují rodin ě na úkor kariéře? 

Je to těžké a řeší to asi všechny ženy, které dělají nějakou zajímavou práci. Ale myslím si, 

že dneska už je to také jiné, já sám mám doma dvě děti a musíme se postarat o rodinu 
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společně, dřív ta úloha muže byla minimální. Vždycky ta větší váha je ale asi logicky na té 

ženě. Je to pro ni těžké, protože je emocionálně i fyzicky narušená, děti jsou svého druhu 

vetřelci v těle. Pro svobodnou nezávislou osobu, jakou by si Jelinek představovala, je 

těhotenství a mateřství omezující. Je limitující, ale zároveň je to obohacující stav, je to jiný 

pohled na svět, vidíme něco očima, které mají tuto zkušenost. A tím pádem žena nebude 

mít stejný pohled na svět jako muž a ani by o to neměla usilovat. Může přinést nový 

pohled. Myslím si ale, že to má žena vždycky těžší, když má děti, ale na druhou stranu 

znám spoustu umělkyň, které děti nemají….(zaváhání) a myslím, že to mají také těžké. 

 

Jak Klára vnímá svoji identitu? Je pro ni limitujíc í, že je žena? 

Částečně je to pro ni asi limitující, ale to je otázka…Kdyby byla muž, tak by nebyla tam, 

kde je, nebyla by u Schumanna ani u d´Annuzia a ukázala by se třeba jako průměrný 

skladatel. Takhle je velká žena a má těžkou roli. Všechno by bylo jinak, hlavně by nebyli 

tam, kde byli. 

 

Přijímá tedy Klára, že je žena, a vypořádává se se svojí rolí umělkyně a současně 

matky a manželky? 

Ale ano, má to obrovský význam – není sobecká, pere se o svůj vlastní osud, o osudy 

svých dětí, svého manžela. Žena je mnohem silnější než muž, ale je to dáno tou přirozenou 

situací. Žena, když je vystavena extrémnímu tlaku, najde v sobě nějakou sílu, kterou tam 

někde v hloubi má, protože se nemůže postarat jen o sebe. Prostě muži jsou slabší jedinci. 

(smích)   

   

10.2 Rozhovor s Vandou Hybnerovou 

Vanda Hybnerová patří k významným divadelním herečkám na české současné scéně. 

Herectví Vandy Hybnerové velký záběr, neustále přichází s novými nápady, a proto je 

každá postava, kterou hraje, něčím charakteristická a speciální. V inscenaci Klára S. 

dostala příležitost ztvárnit postavu Kláry Schumann (Klára S.), která je hlavní postavou 

příběhu. Kláře dodala částečně obraz sebe samé, protože stejně jako ona je i Vanda 

Hybnerová umělkyní, manželkou i matkou. Zajímal mne tedy její postoj k dramatu i 

k samotné postavě, kterou ztvárňuje. 
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Co je podle Vás poselství Kláry S. současným divákům? Jaká je podle Vás 

interpretace této hry? 

Toto představení vznikalo na dvakrát, protože se ho nejprve ujal režisér, který si s ním 

nevěděl absolutně rady, a tak, jak nám ho interpretoval, jsem měla pocit, že by to měla být 

feministická inscenace s nazdobenou scénou s přetékajícím ovocem atd. ve vile 

d´Annunzia a v tom ta ubohá žena, která je vláčena osudem, manželem a tou svojí 

schopností. A chtěl z této hry udělat jednoznačnou vizi. Ale to se nedařilo, myslím si, že 

text k tomu ani nesměřuje, nakonec se toho ujal David Jařab. Navíc to není klasické drama, 

postávám jdou z úst určité teze, není to klasické dialogové divadlo, že by postavy na sebe 

reagovaly. A to je nejtěžší inscenovat a myslím si, že kdyby paní Jelinek viděla, co jsme 

z toho udělaly, tak by se jí to asi nelíbilo. Museli jsme šáhnout k velkým škrtům, vytvořit 

tam jakousi dějovou linii, aby to bylo lidem nějak blízké. Myslím si, že třeba v tomto 

ohledu jsou němečtí diváci kultivovanější a jsou zvyklí na jiný druh divadla, ale tady by to 

lidé v té původní verzi vůbec nepřijali, unudili by se k smrti. My jsme tu hru seškrtali o 

třetinu, aby tam vůbec vznikly nějaké vztahy, aby se to dalo hrát, aby to bylo trochu o těch 

postavách. Když jsme to četli na začátku celé, tak jsem se děsila toho, v jakých spirálách  

se Klára k některým věcem vrací. V podstatě omílá pořád to samé, akorát  Jelinek ve svém 

šílenství má dar řeči, zvláštních kombinací, vytváří něco jako renesanční text. Když bych 

to měla pojmenovat praktickými slovy našeho pana učitele Rösnera – když by tam jedna 

postava měla třeba čtyřstránkový monolog, tak ty ostatní postavy by se tam musely „kousat 

do prdele“, protože v danou chvíli tam nevzniká žádná situace, není to monolog, který by 

směřoval k nějakému posunu děje, ale jsou to opravdu teze. Nevím, jestli vůbec dokážu 

jednoznačně odpovědět na to, co je posláním této hry, rozhodně to feministické téma tam 

je, ve většině jejích starších děl to tam je. Pak je to velmi silně autobiografické téma, které 

Jelinek kombinuje s historickými postavami, které by se jinak ani nemohly potkat. 

Vypůjčuje si postavy a implantuje do toho svůj život, který měla asi šílený se svojí 

matkou. Jedna věc je, co si o tom myslí režisér David Jařab, který to dostal zároveň jako 

dramaturg. A druhá věc je, že u herců nastává trošku jiný úkol – bojovat za ty své postavy. 

Přesto, že to je silné ženské téma, tak si myslím, že to je jakýsi zvláštní obraz současného 

světa, ale i obyčejný příběh o vztahu dvou lidí, o velké lásce a je to násobené jejich 

osobností. Já jsem teď slyšela nějaké věci od Schumannové a musím říci, že je to stejně 

šílené jako ty Schumannovy. Soužití těchto dvou lidí muselo být strašně bouřlivé a přitom 

ona musela zastat ten normální praktický život s tou hromadou dětí, k tomu ještě 

vyučovala, takže je to silný příběh dvou velkých osobností, které ještě navíc musí skloubit 
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nějaký ten citový život. Ale asi vám nepovím nějakou moudrou základní myšlenku – ve 

všech jejích hrách se zobrazuje jakási mozaika společnosti, vše je v  kontrastech konzumní 

společnosti a vedle toho nějaký intelektuální umělecký vyděděnec.     

 

Jaký jste si zvolila klíč ke ztvárnění Vaší postavy? 

Mám v podstatě jeden klíč k dešifrování všech postav, které dělám, začátek je vždy těžký, 

protože ta postava na mne působí úplně jinak, než jaká jsem já. Již od školy, když jsem 

dostala velkou roli generálové v Platonovovi, si vždycky představím, jak ta postava 

vypadá, a ona vypadá úplně jinak, je to například nějaká černovlasá, démonická, vysoká 

osoba… A postupně se musím do toho nějak převtělit já, vždycky mě baví vymyslet si, jak 

se ta postava tvoří, uvědomit si, že je důležitější, že je to živý člověk, než to, co říká. 

Musím hrát fyzickou živou bytost, je pro mě důležité něčím se inspirovat, a v tomto 

případě to bylo jednoznačné – chytila jsem se fotografie Elfriede Jelinek, kde má smotané 

ze svých dlouhých blonďatých vlasů „německé copy“. Protože se pohybuji už léta v 

„německém“ divadle, kde je všechno chladné, počínaje touto kavárnou, vším…tak to byla 

jasná německá figura. Ráda se dívám na obrazy, výtvarníky a čerpám z vnějších zdrojů, 

které zdánlivě nesouvisejí s tou věcí, vycházím z toho, jaký ten člověk fyzicky je, jak se 

pohybuje, jaké má držení těla, jestli nakládá s gestem. A na zkouškách se to začíná 

propojovat – moje představy s textem…. A když vznikne i dohoda s výtvarníkem, který 

vyjde vstříc mojí představě, tak je to jednodušší, než když já mám nějakou představu a oni 

pak mají úplně nějakou jinou, např. v Petře von Kantové jsme tu představu hledali trochu 

déle, resp. měla jsem tu představu úplně jasnou a trvalo mi déle je přesvědčit, aby mi tuto 

představu nechali. Tady (v Kláře S.) to vznikalo na dvakrát, když jsme to zkoušeli s tím 

prvním režisérem, tak ten měl představu, že Klára bude nádherná, pěstěná manekýna, která 

kromě toho ještě umí hrát na piano. To se moc neslučovalo s mojí představou, bylo to 

lehce křečovité té podobě Kláry, která je vlastně podobná i Schumannovi, postavy by měly 

být stejné. A nyní ta podobnost zobrazená i v tom drobném koktání tam je.  

 

Co pro Jelinekovou znamená genialita v případě hry Klára S.? 

Mohla bych tu mluvit v nějakých intelektuálních rovinách, ale v podstatě to vzniklo na 

zkoušce. Přemýšlela jsem, co Klára na toho muže má, čím se ho může dotknout. V tom je 

obsaženo to feministické téma, protože muž je automaticky geniální, o tom se 

nepolemizuje, on to o sobě rád říká, chvástá se. Když se řekne o nějaké ženě, že je 

geniální, tak to zavání nějakou sebechválou. Je to i v normálním životě, kdy málokterá 
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žena by o sobě řekla, že je dobrá. Vždy má tu cestu k úspěchu těžší než ten chlap, který se 

posadí roztáhne nohy a řekne, že je skvělý. To slovo v jejím případě mi přišlo pro hru 

klíčové, osciluje tu hrana již zmíněné geniality a šílenství, není jasné, kdy nastává jaký 

stav. Byla jsem minulý týden (začátkem ledna 2007 – pozn. autorky) ve Vídni na výstavě 

Picassa, kde byly vystaveny obrazy, které maloval na sklonku života, kolem 75 – 82 let, a 

mně se to v podstatě nelíbilo, mám raději jeho rannější věci; teď na té výstavě jsou lidé a 

říkají, jak je to geniální, a přitom člověk se tam dívá na ty „rozcapený kudrnatý bobry“, 

vidí jednoznačné tahy, kdy to tam ten člověk s naprostým sebevědomím sází, ty barvy, a 

všichni jsou z toho paf, a tohle je podobná věc, kdy Schumann Kláru používal jako nástroj, 

používal její schopnost a je jednoznačně přesvědčený o své genialitě, zatímco ji neustále 

shazuje – ve hře, v reále to bylo úplně jinak, myslím si, že si Schumann své ženy 

neuvěřitelně vážil a že se měli rádi. Navíc v té záplavě slov, ve které se pohybujeme a 

které jsme i vyškrtali, jsme se snažili vytyčit něco, čeho se budou moci lidé chytnout, je 

potřeba je navést na nějakou cestu, po které s tou postavou půjdou.  

 

Specifikuje hra Klára S. nějaké společenské (a genderové) stereotypy? Co podle Vás 

symbolizují jednotlivé postavy? 

Ta společnost je tam daná tou záští, italským obžerstvím, vilou d´Annuzia, obraz 

„nadspolečnosti“, která vyplývá z toho jeho bohatství. Za prvé je zde obraz současnosti, 

dokonce jsem slyšela v rádiu, že u nás v České republice každý den přibývá jeden milionář 

díky všem těm soutěžím, výhrám… přibývají lidé s vyššími platy, nemají existenční 

problém a vlastně se to na něm musí nějak podepsat, na druhou stranu je zde skupina lidí, 

kteří něco tvoří, ale musejí bojovat o holou existenci; tady vzniká rozpor, jak to ovlivní 

umění – zda ta cesta přes obžerství a jistotu plodí stejně kvalitní umění jako ta cesta přes 

hlad a nejistotu. O tom je, myslím, polemika tohoto představení, sice se jedná o literaturu a 

o hudbu, ale souboj těchto dvou pohledů tam je, alespoň já to tak vnímám, jde tam o nějaké 

srovnání. Myslím, že to bylo od Jelinek i tak demonstrované, aby ukazovala na 

společenské rozdíly. 

 

Potvrzuje nějaké stereotypy Robert? 

Myslím si, že do postavy Schumanna projektovala svého otce, který se zbláznil, a ona mu 

to vlastně nikdy neodpustila, protože ho hodně milovala, ačkoli byl velký despota a chtěl 

po ní maximální až mužské výkony. Včera jsem četla rozhovor s Lucií Bílou, kde byl 

obrovský titulek „jsem šťastná, že můj otec mi řekla slova: ‚Na to, že jsi ženská, jsi 
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dobrá‛“. Já tedy feminismus rozhodně nehlásám, ale strašně mě štve tento stereotyp, že 

když je žena dobrá, je srovnávána s kvalitou mužskou. Myslím si, že ženy mají svoji 

kvalitu a muži zase svojí a že se nedá srovnávat. Když se řekne o nějaké ženě, že je skoro 

stejně dobrá jako chlap, tak to je směšný. Je to úplná pitomost. Ale myslím si, že 

Schumann je tady nastíněn jako zvláštní bytost, jako dítě, které je naprosto závislé na ženě, 

ale v závěru se ukazuje, že tomu tak úplně není. Je škoda, pro herce je škoda, pokud se tam 

má zjevovat nějaký příběh, že ve hře nemají osoby téměř žádný společný kontakt, 

nedochází tam k žádné konfrontaci, diváci mají jiný úhel pohledu v první půlce a jiný 

v druhé; a ta Schumannova linka se částečně spojí. Celý epilog, který my jsme seškrtali a 

nechali jsme tam z něj jen pár vět, je o lásce, i když ta slova jsou velmi komplikovaná a 

překroucená, stejně to na konci je o tom velkém silném vztahu. A Klára je silná, sama 

táhne ekonomicky rodinu a v mnoha replikách se to tam objevuje, má klasické výčitky, že 

ona se musí starat, zatímco on nemusí. Ale myslím, že to ženy řeší obecně. 

 

Jaké jsou vztahy mezi jednotlivými ženskými postavami?   

 Pro d´Annunziův obraz se tam vyskytuje postava jeho manželky, která je asi nejsmutnější 

ze všech ženských bytostí, které se tam pohybují. Commandante se obklopoval 

umělkyněmi, pokud možno krásnými, aby je mohl zneužívat a ty ženy z úplně zištných 

důvodů toho využívaly. Samozřejmě, že jednotlivé postavy mají určitý charakter, ale 

myslím, že to pro tu hru nemá až takový význam. Zvláštní postava je Aélis, myslím, že 

jsme ji úplně nedešifrovali. Nepatří do toho ranku vyděračských a příživnických žen a 

nechají si od něj platit za svoje „umění“. Ale všechny ženy jsou určitým protipólem 

k postavě Kláry, která tam působí jako bojovnice, zatímco ty ostatní jsou typické ženy, 

které využívají svých ženských vlastností, aby nějak propluly svým životem a přetvářka a 

pokrytectví jim nedělá problém, proti tomu se snaží čestně bojovat Klára, která to vidí a 

nechce být stejná. Jednotlivé charaktery nejsou podstatné, jsou to obecně ženy. 

 

Co je tematizováno na vztahu Kláry a Roberta? 

Myslím si, že už jsem to vlastně naznačila. Je to svazek dvou lidí. Když si to představím od 

začátku, tak byl jistě založený na zamilovanosti a obdivu, postupně ten obdiv uvadá, 

zatímco od muže je neustále vyžadováno, aby byl obdivovaný, ale protože ta žena už 

všechno zná, přestane ho obdivovat, přestane si ho vážit. Vedle toho je v této hře velká 

nerovnováha, jak se kdo kam v jejich vztahu staví. Schumann si jede dál v té své sobecké 

rovině, žije si svojí hudbou a občas tu svoji ženu „ohne“ někde přes stůl a ona pak se musí 
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postarat o děti a zároveň touží po stejné věci jako on, v tomto mi ta postava hovoří z duše, 

protože když chce člověk dělat něco naplno, ale vedle toho má rodinu, tak se sice dají dělat 

poměrně dlouho kompromisy, ale ani jedno nefunguje stoprocentně. Rozhodnutí je těžké a 

nikdy to člověk nedokáže odhadnout hned na začátku, protože si myslí, že všechno 

zvládne, ale postupem času zjistí, že nezvládne. A protože ženy mají větší smysl pro 

zodpovědnost v tomto ohledu, i když se jim to třeba nelíbí a sekají jazykem, přesto vždy 

nějak sleví kvůli rodině ze svých ambic. Za to chlapi to udělají málokdy, že by se takto 

snížili, ne že by pro rodinu nic nedělali, ale nikdy to veřejně nepřipustí, že by to pro ně 

byla priorita, i když to tak třeba i je, protože u mnoha mužů, pokud nemají doma zázemí, 

jde jejich práce v niveč. Je to tento případ, kdyby Klára Schumanna opustila, tak by to byl 

jeho konec, přestože on má pocit, že ona na něm parazituje, ale ona má pocit, že on naopak 

parazituje na ní, takže jeden bez druhého by zřejmě nemohli existovat.  

 

Co symbolizuje závěrečná vražda Roberta Klárou? 

Způsob smrti se nám tam zobrazuje na několikrát, je tam ta možnost, že on by si vzal život 

sám, ale v tomto případě mu to nechce Klára dovolit. Jeho smrt je tam jako symbol jejího 

emancipovaného osvobození. Je to zvláštní vrchol jejich lásky, aby to bylo navěky, 

nevnímám to jako negativní záležitost. Aby ten člověk zůstal navěky milován, musí být 

osvobozen, je to od ní taková podivuhodná euthanasie, aby ta láska zůstala krásná, já si to 

aspoň takto vysvětluji. Ta hra je opravdu těžko dešifrovatelná. Myslím si, že to, co píše 

Jelinek, je dramatika pro pár zasvěcených lidí ke čtení, ale na inscenování je velmi obtížná. 

I se divím, že už druhou sezónu na Kláru sem ty diváci chodí, říkala jsem si, že přijde pár 

těch zvědavých na Jelinek, pak pár těch sebemrskačských intelektuálů, které se v tom 

přijdou porýpat, ale normální lidi, že na to nepůjdou, ale zřejmě se pražské publikum 

kultivuje a už jsou přesyceni muzikály a jsou rádi, když se mohou do představení ponořit. 

Je to taková verbální divácká detektivka. Ve hře Jelinek je zvláštní i jazyk, ze začátku jsem 

měla pocit, že se to v životě nemohu naučit, že se to nedá -  a teď to mám úplně obráceně, 

měli jsme čtyř měsíční pauzu a ten jazyk je takové zvláštní předivo, řeknu první slovo a 

celá teze mi jako by vyjede v hlavě, je to zvláštní pocit. Je to podobné jako s verši, pokud 

člověk chytne rytmus verše, tak to zůstane někde uvnitř, a aby člověk zapomněl text, tak se 

musí přeříci nebo ztratit jedno slovo a tady to tak je, já kdybych přehodila v nějaké replice 

slovosled, tak jsem „úplně v háji“, už bych se z toho nevymotala. Vím samozřejmě o čem 

ta replika je, ale byl by to problém pokračovat dál.  
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 Jaké jsou podle Vás stěžejní aspekty pro určení identity? Jaké vznikají důležité 

aspekty při sebe-identifikaci u Kláry?  

Je to přes ten komplikovaný vztah s Robertem. Má zdravý vhled k tomu, čeho dosáhla, 

možná její ambice převyšují její schopnosti. Provází ji obraz těch dvou mužů – jejího otce 

a Schumanna. Snažila se vždycky dostát tomu, co si někdo jiný přál. Velký nároky, touhy, 

které do ní byly vkládány, protože ona zřejmě přes tu lásku nejdříve ke svému otci, pak 

k Roberovi, z toho vyšla i její tvorba. Ví, že Schumann je osvícený a v podstatě geniální, 

že ona se mu nemůže rovnat, ale zároveň její umění strádá tím, že ona svým uměním 

vydělává, někde vyučuje… Pochybuje o vlastní genialitě, protože ví, že taková není. To se 

myslím tluče v jakémkoli uměleckém páru, kdy ti lidé dělají stejné umění, nevyhnou se 

společnému srovnání a ten, který je na tom hůř, tak má vždycky strach. Kdyby ti lidé žili 

odděleně, tak by tam nebylo ani to srovnání, ten člověk by byl šťastnější. Klára si 

uvědomuje, že její umění má nějaké hranice, a ztotožňuje se s tou jeho hudbou, je to její 

velký vnitřní boj vyrovnat se s tím, že není třeba tak dobrá.  

 

Proč podle vás, mluví Klára o svém otci jako o milovaném velkém učiteli a o 

Robertovi jako o ďáblu? 

Myslím si, že „otec velký milovaný učitel“ je trochu ironie a že v podstatě první polovinu 

života jí likvidoval otec a pak úplně stejně manžel, ale ona to na sobě nechala páchat. 

Chtěla toho dostát. Vkládám to této postavy nějaké živé přenosy, které tam úplně nejsou, je 

tam mnoho rozporů. Tato hra se hraje jako teze a může se vyklánět na všechny strany, 

repliky by měly být vnímány pokaždé stoprocentně, přestože si ty postavy často i protiřečí. 

Například, že Klára nechce Commandantovi podlehnout a vůbec nic s ním mít fyzicky, a 

nakonec v naší interpretaci jako by částečně naznačí, že to udělá, ale nevíme, zda to udělá. 

Já potom ani jako herec nepátrám, baví mě to se v tom pohybovat  jako v labyrintu, kde je 

naznačena ta možnost a každý už si tam pak musí najít svoji interpretaci. 

  

 Jak byste charakterizovala Klářin vztah k mateřství? Jak je tematizován vztah mezi 

Klárou a Marií? 

Zase v těch slovech, které jsou velmi extrémní a těžko se s tím vyrovnávám, cítím 

absolutní lásku. Myslím si, že je to o pocitech, přes které se nedá přenést.. Každá žena, 

která má děti, jim sice dokáže úplně neuvěřitelně nadávat ve vyhrocených chvílích, že ji 

zničily život, ale tento stav zase naprosto proměňuje. Takže když člověk nemá děti, tak 

vše, co dělá, jak žije, není na jeho úkor, je to jeho kariéra, jeho život, ale jakmile přijdou 



 106  

děti, vše se odsouvá až na druhé místo, děti jsou na prvním místě. Zrovna včera jsem 

vysvětlovala svým dvěma dcerám, že buď jsem v práci nebo jsem s nimi, že nemám žádný 

volný čas pro sebe. Ale zjistila jsem, že je to naprosto zbytečná debata, že se člověk 

nedočká žádného vděku, protože se to bere jako samozřejmé, že rodič je vždycky k 

dispozici. Paradoxně ten rodič, který není vždycky k dispozici, je víc milovaný, než ten, 

který je stále přítomný.V tomto našem příběhu je jasné, že starost o rodinu nesla na svých 

bedrech Klára, zatímco Schumann se choval k dětem, tak jako k ní její otec. Navíc to bylo 

umocněno tou dobou, ve které žila skutečná Klára, kdy se rodilo více dětí, protože velmi 

často umíraly, muselo to pro ni být velmi těžké a musela být nesmírně silný člověk, aby 

toto všechno zvládla. A ta Klára paní Jelinek mluví o svých dětech jako o parazitech, 

protože Jelinek nikdy neměla děti, nechtěla je, nenašla si k nim vztah, je na tom vidět, že to 

píše člověk, který si mateřstvím neprošel. Ta zkušenost je nepřenositelná, Jelinek vychází 

ze svých vzpomínek z dětství, ale vlastní zkušenosti nemá. A to říkala i moje matka, která 

je malířka, „že umělec, který má děti, je v prdeli, je vyřízený, protože děti a zvířata umělce 

obtěžují, když chce tvořit.“ Obraz Kláry je v celé hře dvojlomný, protože se snaží 

maximálně skloubit umění a mateřství, ale je to obtížné, ale není na to žádný klíč, člověk 

chce dělat obojí. 

 

Proč je dítětem, které jako jediné ze všech přežilo, právě dívka?  

Já myslím, že to není tak, že by jako jediná přežila Marie, alespoň já jsem to takto vnímala, 

ona byla v danou chvíli nejmladší, a proto jela s nimi žebrat o peníze. Ale Jelinek s tím 

takto nepracuje, neřeší to, zda to takto je nebo není, to není pro ni podstatné. Je tam obraz 

té holčičky, toho dorůstajícího pubertálního stvoření, které láká to staré prase 

(Commandante – pozn. autorky). A zároveň je to obraz jejího dětství, protože ona na ní 

páchá to samé zlo, co její otec děla jí. Působí to na mne jako by to byla zvláštní forma 

sadismu, to, co si ona ve své intelektuální výši dokáže rozumově pojmenovat, co jí ten otec 

dělal strašného, tak to samé dělá ona své dceři. Naprosto vědomě, jako kdyby jí to chtěla 

za ten svůj nepodařený život vrátit. Ale myslím, že to je celkem normální, protože člověk 

touží nepodobat se svým rodičům, ale čím je starší, tím zjišťuje víc, že jim je velmi 

podobný a že dělá ty stejné věci, co dělali oni, a které on nikdy nechtěl dělat.  

 

Proč si  chce hrát Marie s Commandantem hru „na letadlo“? Využívá Commandante 

jen její nevinnosti, nebo je to naopak Mariina vzpoura proti Klá ře? 
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Postava Marie je tam podobenstvím, obrazem Kláry. Není tam naznačena žádná větší linie 

jejího příběhu. Myslím, že je tam jednoznačně použita jako nástroj. A to, že Marie odejde 

s Commandantem je něco, co by ta Klára v tu chvíli i udělala, ale nedokáže se přes to 

přenést. Obrazy všech ostatních žen jsou vlastně obrazy Klářiny ženskosti, kterou ona 

v sobě potlačuje.  

 

Proč si Klára často hraje s panenkou své dcery?   

Byl to můj nápad, který také vznikl během zkoušek. Je stejně oblečená jako Klára i Marie, 

je to taková malá Klára, které se může Klára svěřovat, vést s ní pomyslné polemiky a 

rozmluvy. Klára do ní vkládá svůj život a osud, aby se dokázala se vším vyrovnat. Je to 

malá Klára.  

 

Jak Klára přijímá sexualitu obecně, příp. mužskou a vlastní sexualitu? 

Sexualita má v této hře velký význam, je to jedno z hlavních témat, které zde Jelinek 

zpracovává. Klára byla celý život obklopena muži, potýkala se s nimi, s jejich 

schopnostmi, byla s nimi srovnávána. Možná i z tohoto důvodu v sobě potlačuje svoji 

sexualitu, která z ní ale na druhou stranu čiší. To cítí i Commandante, a proto ji chce. Dává 

se svému muži, ale zároveň na sebe bere roli živitele rodiny a matky, a proto v sobě 

jakoukoli vášeň potlačuje. Proto si klade otázky o významu svého života, své identity, na 

které hledá odpověď. To je základní filozofické téma, které se zde řeší extrémním 

způsobem. Ale v podstatě je úplně normální člověk, protože kdyby nebyla, tak nevím, jak 

by se to dalo hrát, pak by to musela být nějaká velká karikatura, dadaistická  hříčka a to si 

myslím, že není. Myslím si, že je to obraz úplně normální ženy, která určitě má ráda 

milování, má ráda svoje děti, baví ji skládat hudbu a má to zároveň velmi těžké. 

 

Chtěla by se stát Klára mužem? Co to pro ni znamená – chovat se jako muž? Stát se i 

tělesně mužem? Být přijímána, vnímána jako muž?  

Myslím, že ne. Je dobře, že je to vedeno tímto rozporem, ona po tom možná touží, ale 

kdyby toho dosáhla, tak by to přestalo být jakkoli zajímavé. Je to její celoživotní trauma 

toto překonat a vyrovnat se té vedlejší síle, je to takový souboj, jednak souboj se 

Schumannem, ale je to daleko větší souboj sama se sebou, překonat sebe – v tom, že je 

stejně dobrá matka, stejně dobrá umělkyně a zároveň na to dokáže nahlížet z praktických 

věcí, uvědomuje si, že to umění je k ničemu, že se nedokáže postarat ani o děti, že ta touha 
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přebíjí realitu. Je velmi těžké o tom mluvit a úplně mne to samotnou překvapuje, jak vám 

odpovídám naprosto nejednoznačně.     

 

10.3 Rozhovor s Danou Polákovou 

Dana Poláková je členkou souboru divadla Komedie. Po krátké pauze, kdy byla na 

mateřské dovolené, se opět vrátila do divadla i k postavě Luisy Balcary, kterou ztvárňuje 

v inscenaci Klára S., její postava je protipólem Kláry Schumann. Proto byl pro mne její 

názor na roli a celou hru, stejně jako její názor na problémy a témata, která Jelinek ve hře 

tematizuje a řeší, velmi důležitý, neboť mým cílem bylo také objasnit role žen jak 

v původním dramatu, tak i v inscenaci divadla Komedie. 

 
Co je podle Vás poselství Kláry S. současným divákům? Jaká je podle Vás 

interpretace této hry?  

Mám pocit, že se to nedá úplně vyjádřit, to je docela těžká otázka. Ale když to vezmu 

z pozice své postavy a vlastně i podle sebe, tak Klára všechno zbytečně moc rozebírá měla 

by to brát více s nadhledem. Pro mne je Jelinek tak komplikovaná osobnost, že si myslím, 

že pro mne ani žádné zásadní poselství nemá. 

 

Specifikuje hra Klára S. nějaké společenské (a genderové) stereotypy? Co podle Vás 

symbolizují jednotlivé postavy? 

Když jsme zkoušeli, dělali jsme si z toho tak trochu legraci, takže jsme se rozdělili na sekci 

Italů, kteří jsou uvolněnější, berou vše s nadhledem a posmívají se té německé straně, která 

je taková upjatá. Jsou spíše perfekcionalisti a precizní, až chladní. Přesně tomu odpovídá 

věta, kterou říkám: „Německý duch tomu přišel na kloub.“ – všechno rozebírají a na vše 

chtějí přijít. Spíše jsme si to rozdělili na tyto dvě strany, než na jednotlivé postavy. Italové 

versus Němci. 

 

Jaký jste si zvolila klíč ke ztvárnění Vaší postavy? 

Na začátku zkoušení se vyměnili režiséři, takže se změnil i přístup k hraní. Ze začátku mi 

dělal problém text, protože ani slova ani věty neznějí normálně, snažila jsem se, aby text, 

který říkám, ale vyzněl přirozeně. A brala jsem to tak, že Luisa s tím svým životem nemá 

problém, občas se vyspí s Commandantem, aby dosáhla svého. Bere, že to, co dělá, je 
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normální, že to k tomu patří. Navíc, když žena vypadá dobře, může toho využít…a 

dosáhne vždy svého; diví se Kláře, proč to neudělá také tak. 

 

Jaké jsou vztahy mezi jednotlivými ženskými postavami? 

Ze začátku se necítím být ohrožena, spíš naopak, že mám navrch. Ale potom Marie, dcera 

Kláry, začne vystrkovat růžky a to cítím, že by mohla být ohrožena moje kariéra, protože 

mi ještě „zbývá asi těch 120 podvolení, abych odjela na turné a mohla být ta slavná 

klavíristka.“ (cituje svoji postavu – pozn. autorky)   

 

Stačí Luise pouze interpretovat hudební (mužské) dílo? 

Luisa si o sobě myslí, že je dobrou klavíristkou, plně ji to postačuje, netouží komponovat. 

A naopak se diví Kláře, proč chce skládat vlastní díla, když existuje tolik jiných skladeb. 

Luisa ráda hraje na klavír, ráda se předvádí a zřejmě je dobrá klavíristka. 

 

Jak byste charakterizovala vztah mezi Robertem a Luisou? 

Myslím, že se mu ze začátku posmívá, uvědomuje si, že je Robert blázen – tak, jak říká 

Klára: „Chtěli jsme prodat jeho šílenství jako genialitu.“ Občas se sice do té jeho hudby 

zaposlouchá, ale jinak ho nepotřebuje. 

 

Myslíte, že Robert obdivuje Luisu? Že je mu v její přítomnosti příjemněji, než když 

je s Klárou, která ho neustále kontroluje a nutí do komponování? 

Myslím, že to tak úplně není. Sice Robert přijde za Luisou, když hraje Malou noční hudbu, 

a myslí si, že hraje jeho ještě nesložené dílo. Ale on je blázen, je to spíš takové chvilkové 

opojení než vztah. Užívá si s ní společné hudební chvilky. 

 

Co je tematizováno na vztahu Kláry a Roberta? 

Jejich vztah je „rozpačitý“ – chvilku ho miluje, chvilku ho nenávidí. Hlavně jsou v situaci, 

že potřebují peníze. Vidím to rozporuplně, myslím, že to nemají úplně jednoduché. 

Z hlediska své postavy to vidím tak, že kdyby se Klára vyspala s Commandantem, tak by 

měla peníze a měla by klid, ale na to ona samozřejmě nechce přistoupit. 

 

Jak byste charakterizovala Klářin vztah k mateřství? Jak je tematizován vztah mezi 

Klárou a Marií? 



 110  

Zažívá traumata ze svého života. Vůbec v té době, kdy žila se rodilo více dětí, a jí zbyla 

jediná dcera. Touží po dětech i kariéře a má jedno dítě a kariéru vlastně žádnou. Má pocit, 

že se jí nic v životě nepodařilo. Snaží se na své dceři uplatňovat svoje představy. Klára je 

postižena i svým otcem, takže se chová velmi podobně jako on. Zároveň je Marie jejím 

jediným štěstím i v těch nejtěžších chvílích. Přijde mi, že je Marie sobecká, je to taková 

malá Klára.  

 

Jak se Klára vyrovnává s osobností svého otce a později i s osobností svého manžela? 

Myslím, že se ani s jedním nevyrovná a udělá to tak, že na konci uškrtí Roberta. 

Nevyrovná se s tím, myslím, že to ani nejde. 

 

Jak byste charakterizovala Luisin vztah k mateřství? Zabývá se tím nebo touží jen po 

kariéře? 

Vůbec se tam o tom nikde nemluví a myslím, že to zatím ani neřeší. Spíše se jí líbí život 

svobodné umělkyně. 

 

Jakou roli ve hře Klára S.. hraje sexualita? 

Určitě velikou, myslím, že Jelinek to po celou dobu řeší, vždy je to u ní hlavní téma. A 

Klára je taková vystrčená, nejvýraznější, a všichni čekají, jak se zachová, jestli se bude 

stydět, nebo zda bude prodejnou… 

 

Chtěla by se stát Klára mužem? 

Ví, že jako žena nemůže spojit dohromady kariéru a rodinu, ví, že to nejde. Každopádně by 

to měla Klára v dnešním světe jednodušší, protože je v dnešní době možné skloubit 

dohromady mateřství, starost o rodinu a kariéru, i když stále to není úplně jednoduché. 

 

Proč se podle Vašeho názoru častěji tematizuje vztah mateřství k tvůrčí práci, než 

otcovství? Jak toto téma vnímáte Vy na základě vlastní zkušenosti? 

Myslím si, že se to v dnešní době dá zvládnout, záleží na tom, kolik let je dětem, je rozdíl, 

jestli jim je osm let nebo rok a půl. Také záleží na tom, kolik času chce člověk věnovat 

dětem a kolik práci. Dá se to ale s velkou organizací času zvládnout.  

 

 

 


