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Abstrakt

Cílem bakalářské práce Carmen a Colomba jakožto femmes fatales? je přiblížit
vznik a rozšíření literárního mýtu femme fatale ve francouzské literatuře první
poloviny 19. století a prostřednictvím analýzy dvou ženských hrdinek, Carmen
a Colomby, novelisty Prospera Mériméea ukázat obecnou platnost tohoto mýtu.
Nejprve se práce věnuje definici pojmu femme fatale, jeho rozšíření v 19. století a
také otázce, do jaké míry se jedná o literární mýtus. Následující část je věnována
analýze dvou zmíněných hrdinek, definici typů mužských obětí těchto femmes
fatales a jejich bližší analýze. V závěrečné kapitole je ponechán prostor dalšímu
vývoji mýtu femme fatale v druhé polovině 19. století, a to především v povíd-
kovém díle Ďábelské novely Barbeyho d’Aurevillyho a následné krystalizaci mýtu
femme fatale v biblicko-mytologické postavě Salomé na konci 19. století.

Abstract

The aim of the bachelor thesis Carmen and Colomba as femmes fatales? is to
describe the origin and expansion of the myth of the femme fatale across the
19th century French literature. Through the analysis of the two main female
characters Carmen and Colomba of the writer Prosper Mérimée, it is possible to
illustrate the general applicability of this myth. The first part of the thesis is
dedicated to the definition of the term femme fatale, its expansion in the 19th
century and also to the question concerning the relevance of this literary myth.
The following chapter covers the analysis of the two mentioned female characters
by defining the types of their male victims and their closer analysis. The last
chapter provides a space to discuss the development of the myth of the femme
fatale over the second half of 19th century, primarily in the piece Les Diaboliques
of Barbey d’Aurevilly, but also in the crystallisation of femme fatale into the
mythological-biblical based figure of Salomé in the end of the 19th century.

Klíčová slova – francouzské literatura, Romantismus, Prosper Mérimée,
femme fatale

Keywords – French literature, Romanticism, Prosper Mérimée, femme fatale
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Úvod
Předmětem práce je analýza mýtu femme fatale objevujícího se ve francouzské

literatuře během první poloviny 19. století. Práce konkrétně analyzuje ústřední
ženské postavy v díle Prospera Mériméea – Carmen a Colombu.

Podle Maria Praze1, femme fatale postupně vytlačuje tzv. byronský typ muž-
ského hrdiny, vládnoucího první polovině 19. století, a staví se na jeho místo
během druhé poloviny století. Tímto způsobem dosahuje femme fatale označení
„mýtus konce 19. století“ .

Carmen a Colomba jsou femmes fatales objevující se v literárním povědomí
během poloviny 19. století. Jedná se o dobu romantického elánu, který vyvolal
zájem o mýtus femme fatale přítomný v západevropské civilizaci již od antiky.
Zmíněné hrdinky je proto zajímavé blíže zkoumat a ukázat, do jaké míry je ozna-
čení typu femme fatale v těchto případech relevantní. V práci je krátce zmíněn
literární vývoj ve Francii v první polovině 19. století. Důležitý je v tomto ohledu
moment, kdy se v literatuře začíná řešit otázka individuální svobody a s tím spo-
jené uvažování o lidské přirozenosti a tzv. společenském já. V literatuře se takto
objevuje motiv dvojníka jakožto metafora podvojnosti lidské duše.

Spolu s tímto vývojem je v literárních dílech více a více přítomná femme
fatale, ztělesňující tuto hrozbu rozpadu duše každého jedince.

První, teoretická část je věnována nejprve přesné definici termínu femme fa-
tale. Dále je vysvětleno rozšíření tohoto mýtu ve francouzské literatuře během
první poloviny 19. století. Poté se první část zabývá otázkou, do jaké míry se
jedná o literární mýtus a zda tento mýtus i nadále v literatuře přežívá.

Druhá část je zaměřena na stručnou typologii femmes fatales a na zkoumání
dvou zmíněných hrdinek. K zodpovězení otázky, zda se opravdu jedná o typ
hrdinky typu femme fatale, poslouží na jedné straně důkladná analýza Carmen a
Colomby, na straně druhé bližší analýza jejich mužských obětí, konkrétně Dona
José a Orsa della Rebbia.

Poslední část práce je věnována krátkému nástinu vývoje mýtu femme fa-
tale ve francouzské literatuře druhé poloviny 19. století, a to především v díle
Barbeyho d’Aurevilly, který je důležitým spojovacím článkem mezi generací
romanticko-frenetickou a generací dekadentní. Na závěr je v práci ponechán pro-
stor postavě Salomé, ve které se slučují všechny aspekty mýtu femme fatale a
tímto způsobem se stává opravdovým literárním mýtem konce století.

1Mario Praz. La chair, la mort et le diable: dans la littérature du 19e siècle : le romantisme
noir. Paris: Editions Denoël, 1977, s. 167.
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1. Femme fatale

1.1 Definice

Nejprve je třeba definovat slovní spojení femme fatale. Femme fatale je žen-
skou postavou, která svým chováním, ať úmyslným či nikoliv, vede svého muž-
ského druha do záhuby. Je pro něho tedy fatální. Přívlastek „fatale“ je odvozen
z řeckého slova „fatum“, které znamená osud. Jde tedy o ženu ztělesňující nevy-
hnutelné: „tu, která ztělesňuje nevyhnutelný osud.“1

Po zásahu femme fatale se muž obvykle ocitá ve velmi nepříjemné až ponižující
situaci, ze které není žádné východisko, anebo v situaci, která končí buď jeho
smrtí, nebo smrtí samotné femme fatale. Mužská oběť, pokud přežije, je nicméně
zásahem poznamenána až do konce svého života. Dalo by se říci, že je zde zřejmá
nemožnost plně se oprostit od femme fatale.

Například takový Don José si po Carmenině smrti uvědomuje, že jeho snaha
získat její lásku byla naprosto zbytečná. Carmen však stále zůstává v jeho srdci.
Stejně tak Don Mateo z románu Žena a tatrman se snaží oprostit od Conchity
útěkem do Maroca, avšak po svém návratu se opět ocitá v jejím područí. Je
možné citovat Béatrice Grandordy: „Ona je tou, která řídí osud, ne její oběť.“2

Typická femme fatale dosahuje svých cílů prostřednictvím své krásy umožňu-
jící muže svést fyzicky:

„Femme fatale obvykle využívá svodu [...] Nejen že s ní není možné ma-
nipulovat, ale navíc vždy dosahuje toho, co chce, v první řadě naplnění svého
osudu.“3

Je třeba ovšem zmínit, že ne všechny femmes fatales využívají krásy k dosažení
svých cílů stejným způsobem. Krása je zbraní, a proto je postava femme fatale
často spojována s agresivitou a smrtí.

Jako příklad může posloužit Salomé. Tato postava svou krásou svádí Heroda,
a tím získává hlavu Jana Křtitele. Zcela jiným příkladem může být Mériméeova
Colomba. Z důvodu svého přesvědčení se Colomba stává agresivní a neváhá využít
reálné zbraně. Její krása zde má pouze okrajový význam. Obě dvě však využívají
svých „zbraní“ pro vykonání pomsty, tedy pro zabití svých (nebo rodinných)

1 „qui porte en soi une destinée irrévocable.“ (Béatrice Grandordy. La Femme Fatale: Ses
origines et sa parentèle dans la modernité. Paris: Editions L’Harmattan, 2013, loc 130)

2 „C’est elle l’agent du destin et pas sa victime.“ (Béatrice Grandordy. La Femme Fatale:
Ses origines et sa parentèle dans la modernité. Paris: Editions L’Harmattan, 2013, loc 815)

3 „La femme fatale use habituellement de séduction [...] Non seulement on ne la manipule
pas, mais de plus c’est elle qui obtient ce qu’elle veut, en premier lieu, l’accomplissement de son
destin.“ (Béatrice Grandordy. La Femme Fatale: Ses origines et sa parentèle dans la modernité.
Paris: Editions L’Harmattan, 2013, loc 123,127)
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nepřátel.
Avšak je třeba zdůraznit, že femme fatale: „není vražedkyní [...] její prohřešky

existují především uvnitř svědomí druhého.“4

Femme fatale především vystupuje jako svobodná a nezkrotná bytost. Není
možné zabránit jí téměř v ničem, protože není možné ji odhadnout. Stává se ne-
pochopitelnou a temnou. Andělská krása je v jedné osobě spojována s temnotou
a zatracením. Femme fatale takto získává svoji sílu, nejen ve smyslu svého po-
staveni vůči jednotlivci (oběti), ale také vůči společnosti. Chce dosáhnout toho,
co posléze odmítá poskytnout na oplátku, a proto je nedosažitelná. Femme fatale
získává lásku a přízeň druhého, avšak odmítá ji druhému dávat, a to především
v zájmu zachování své osobní svobody:

„Chce abychom jí dali to, co odmítá dát na oplátku. Toto přesvědčení je
plodem jakéhosi voluntarismu a nezávislého rozhodnutí.“5

Tímto se stává jakýmsi fantazmatem, jak pro svůj mužský protějšek, tak cel-
kově pro společnost.

Femme fatale se neuzavírá do žádné „škatulky“ předem určené mužem. Není
ženským dobovým ideálem, tedy matkou a ženou v domácnosti. Slouží do jisté
míry jako obětní beránek, do kterého se promítají veškeré strachy a úzkosti ohro-
žovaného mužského pohlaví.

Mýtus femme fatale konfrontuje soudobého člověka s myšlenkou osudu. Člověk
se stává bezbranným tváří v tvář osudu, stejně jako se muž stává bezbranným
tváří v tvář femme fatale.

Zatímco femme fatale je ženou aktivní a destruktivní, muž je pasivní a se-
bedestruktivní, nesnaží se uniknout osudu, pouze vyčkává moment úplné zkázy.
Zatímco oběť je existencí stabilní, femme fatale je nepřetržitě na útěku. Proto
nemůže být fatální touha nikdy naplněna. Fatální ženu si není možné ochočit,
protože ji není možné odhadnout. Stává se pro muže enigmatickou a magickou.
Díky tomu se stává objektem mužské touhy. Freud ve své eseji O narcisismu píše
o femme fatale následující:

„Nejsilněji fascinují muže, a to nejen z důvodů estetických, protože jsou obecně
velmi krásné, ale také z důvodu zajímavého psychologického uspořádání.“ 6

4 „elle n’est pas une meutrière [...] ses méfaits n’existent avant tout que dans la subjectivité
d’autrui“ (Béatrice Grandordy. La Femme Fatale: Ses origines et sa parentèle dans la modernité.
Paris: Editions L’Harmattan, 2013, loc 135)

5 „Elle veut qu’on lui donne ce qu’elle refuse de donner en échange. Cette détermination est
pour autant le fruit du volontarisme et d’une décision autonome.“ (Béatrice Grandordy. La
Femme Fatale: Ses origines et sa parentèle dans la modernité. Paris: Editions L’Harmattan,
2013, loc 147)

6 „Elles exercent la plus grande fascination sur les hommes, non seulement pour des raisons
esthétiques – car en général elles sont très belles – mais aussi à cause d’une certaine con-
stellation psychologique intéressante.“ (Béatrice Grandordy. La Femme Fatale: Ses origines et
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Jinými slovy, žena představuje chaos, a proto je nebezpečná pro muže ztěles-
ňujícího řád.

Žena byla označována některými církevními mysliteli za „kolébku hříchu“ .
Béatrice Grandordy uvádí příklad svatého Augustina, neboli Augustina z Hippony
(354-430), který řeší otázku vztahu mezi vůlí a projevy mimovolnými. Na tomto
základě si pokládá otázku libida. Libido pro něho představuje základní problém
vůle:

„Libido nepředstavuje pro vůli vnější překážku, není ani projevem přízemních
tužeb, je pouze jejím výsledkem, protože libido překračuje hranice počátečně
nastavené Bohem.“7

Ženský problém je tedy důsledkem projevu libida, protože žena tyto projevy
podněcuje. Žena je tou, která svádí muže už od počátku světa: „Ve starodávných
příbězích už můžeme mluvit o feminizaci prvotního hříchu.“ 8

Žena je zodpovědná za zatracení muže. Femme fatale je tedy ztělesněním
démona, který v muži vznítí tak silnou vášeň a lásku, že z ní není úniku.

Pierre Brunel ve svém Slovníku literárních mýtů zmiňuje příklad biblické po-
stavy Lilith. Lilith byla stejně jako Adam stvořena z prachu země. Odmítla se
podrobit muži, ale také vůli Boží, a tak byla vyhnána do světa démonů. Proto si
literatura s oblibou vybírá motiv Lilithiny vzpoury:

„Literatura se zajímá především o motiv Lilith – vzbouřenkyně, která se za-
tracuje ve svém tvrzení o právu na svobodu, potěšení a rovnosti s mužem, a stejně
tak zatracuje ty, které potkává. Žena smyslná a fatální usiluje také o svrchovanost
a o moc.“9

Lilith je důkazem spojení ženy a démona, které je možné vidět později u
Carmen i Colomby.

Setkáním s touto ženou je muž vystaven různým rizikům a snaží se za každou
cenu tuto ženu získat a podrobit. Tento čin je však již od počátku odsouzen k
neúspěchu. Femme fatale má totiž jediný cíl – být za všech okolností svobodná.

sa parentèle dans la modernité. Paris: Editions L’Harmattan, 2013, s. 943)
7 „La libido ne constitue pas un obstracle externe à la volonté ni la manifestation de désirs

médiocres; elle est le résultat de la volonté, lorsque celle-ci excède les limites que Dieu lui a
initialement fixées.“ (Béatrice Grandordy. La Femme Fatale: Ses origines et sa parentèle dans
la modernité. Paris: Editions L’Harmattan, 2013, loc 1478)

8 „Dans les récits anciens on peut déjà parler d’une féminisation du péché originel.“ (Luísa
Assunçao. “Réflexions sur le mythe de la femme fatale: Pierre Louÿs et la femme et le pantin”.
Porto Alegre: Cadernos do IL, 2012, s. 158)

9 „La littérature s’intéresse surtout à Lilith la revoltée, qui dans l’affirmation de son droit
à la liberté et au plaisir, à l’égalité avec l’homme, se perd elle-même ainsi que ceux qu’elle
rencontre. Femme sensuelle et fatale, elle aspire aussi à la suprématie et au pouvoir.“ (Pierre
Brunel. Dictionnaire des mythes littéraires. Paris: Editions du Rocher, 1988, s. 960)
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1.2 Rozšíření mýtu v 19. století

Vznik mýtu femme fatale není možné přesně určit. V evropské civilizaci vždy
existovaly femmes fatales. Evropská kultura a historie ukazuje celou řadu pří-
kladů. Je možné zmínit historickou postavu Kleopatry, dále pak Salomé, Marii
Magdalenu, trójskou Helenu, Afroditu, Sfingu. Do obdobné skupiny je také možné
zařadit sirény. Novodobější femme fatale může být i Mata Hari. Je zřejmé, že ev-
ropská civilizace disponuje celou škálou femmes fatales již od svého počátku.
Femme fatale je tedy kulturním produktem západní křesťanské civilizace.

Umění je způsobem, díky kterému se dostává do společenského povědomí.
Jedná se především o literaturu, ale také o umění malířské či hudbu.

Zobrazení femme fatale v literatuře je velice časté. Literatura je schopná adap-
tovat tento mýtus a přetvořit ho v mýtus literární.

Žena je během 19. století zobrazována dvojím způsobem. Je buď počestná,
plnící svoji předem danou úlohu ve společnosti, tedy manželka a matka, nebo
žena, která zastává zcela jinou roli ve společnosti, například prostitutka.

Jde tedy o dva protipóly. V polovině století jsou v literatuře častější zobra-
zení takzvané femme fatale, tedy ženy, která nepatří ani do skupiny počestných
žen, ani do skupiny prostitutek. Není tedy ani matkou, ani manželkou, neplní
přisuzovanou společenskou roli, ale zároveň není ani prostitutkou. Dalo by se říci,
že jednoduše vystupuje jako žena. Tím, že se stává společensky nezařaditelnou,
dostává se do pozice společenského enigmatu. Jde o fantazma, jakýsi výplod fan-
tazie, které dráždí nejen mužskou představivost. Je možné citovat opět Béatrice
Grandordy, která tvrdí:

„Jako všechny výplody fantazie femme fatale je více než jen modelem nebo
předpokladem promlouvající k senzibilitě, je to intelektuální konstrukce zavazující
rozum.“10

Grandordy také zdůrazňuje, že během 19. století se žena stále ocitá ve vztahu
závislosti na muži, ale pomalu dochází k jejímu osamostatňování, a to především
přístupem k práci a vzdělávání.

Důležitým momentem v tomto vývoji je rozvoj romantismu v literární sféře,
od začátku 19. století, který výrazně změnil způsob nazíraní na jedince. V úz-
kých pařížských romantických kruzích se začíná diskutovat o dosud tabuizovaných
otázkách. Začíná se prosazovat kritika manželského svazku z rozumu, tedy svazku
založeném na materiálních výhodách a společenském postavení jedinců, ve jménu

10 „Comme tout fantasme, la Femme fatale est bien plus un modèle ou un présupposé qui
parle à la sensibilité, qu’une construction intellectuelle, qui engagerait la raison.“ (Béatrice
Grandordy. La Femme Fatale: Ses origines et sa parentèle dans la modernité. Paris: Editions
L’Harmattan, 2013, loc 1230)
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manželského svazku z lásky. Každý jedinec má právo svobodně si vybrat toho, s
kým chce strávit zbytek života. Každý jedinec má právo na lásku a štěstí. Proto
se také začíná diskutovat i o rozvodu.

Romantické hnutí přidává do společenského povědomí také myšlenku svobody
umění. Dalo by se říci, že tato myšlenka je jakýmsi vedlejším produktem fran-
couzské revoluce, a to z důvodu dlouhé umělecké odluky. Po francouzské revoluci
došlo k formování nové umělecké elity, která si nachází své čtenáře v řadách fran-
couzského lidu. Literatura má takto dosah do všech společenských vrstev. Předre-
voluční klasicistní ideál se vytrácí a spisovatelé dávají přednost tvůrčí osobnosti a
genialitě uměleckého individua. Claude Millet ve svém díle Romantismus ukazuje
jistý rozpor na základě postavy uměleckého génia:

„Postava génia jakožto „já“ angažujícího se ve své době řeší dva zdánlivě
protichůdné požadavky romantismu: literaturu jako výraz společnosti a literaturu
jako výraz svobodné a výjimečné individuality.“11

Tímto se literatura drobí na umělecké subjekty, které již netvoří homogenní
skupiny. Důraz je nyní kladen na schopnosti jednotlivce a jeho potenciál spole-
čensky uspět.

Literatura přestává být závislou na předem daných formách. Značný podíl na
tomto obratu mají také překlady děl, především anglické a německé literatury,
do francouzštiny. Claude Millet však zdůrazňuje, že francouzské konzervativní
čtenářstvo se těmto cizím vlivům do jisté míry bránilo:

„Přizpůsobování „francouzského vkusu“ cizím vlivům se neobešlo bez pro-
blémů, nicméně postupovalo.“12

Díky cizím vlivům dochází k určité liberalizaci a demokratizaci francouzské
literatury, a spolu s tímto se přemýšlí i o svobodě jednotlivce.

Nejdůležitějším znakem romantismu je tedy obrat k individualismu a subjek-
tivismu. Romantickým ideálem je citově rozervaný hrdina, který touží po úplné
lásce, avšak není schopen jí dosáhnout. Bouří se proti společnosti a snaží se najít
východisko útěkem z ní. Romantici řeší zásadní problém, a to jakým způsobem
smířit osobní svobodu se společenským řádem:

„Velká otázka doby je: jak smířit řád a svobodu?“13, zmiňuje Claude Millet ve
11 „La figure du génie, comme moi participant à et de son époque, résout ainsi les deux

postulats apparemment contradictoires du romantisme: la littérature comme expression de la
société, la littérature comme expression d’une individualité libre et singulière.“ (Claude Millet.
Le romantisme: du bouleversement des lettres dans la France postrévolutionnaire. Paris: Librairie
Générale Française, 2007, s. 85)

12 „L’acclimatisation du „goût français“ aux influences étrangères n’allait pas sans mal, mais
progressait.“ (Claude Millet. Le romantisme: du bouleversement des lettres dans la France po-
strévolutionnaire. Paris: Librairie Générale Française, 2007, s. 45)

13 „La grande question du temps – comment concilier l’ordre et la liberté?“ (Claude Millet. Le
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své knize. Proto je romantický hrdina rozervancem, který se zoufale snaží najít
svobodu, čímž dochází až za hranice řádu.

Je možné tvrdit, že oběť femme fatale se stává tímto hrdinou. V první polovině
19. století v literatuře převažuje tento typ literárního hrdiny, kterého Mario Praz
nazývá – byronským hrdinou. Ženské hrdinky jsou ukazovány především jako
ženy počestné (Atala, Sylvie), avšak femme fatale zaujímá důležité místo již od
preromantismu.

Je možné tvrdit, že první romantickou femme fatale je Manon Lescaut, ve
které nalézá Prosper Mérimée inspiraci pro svou Carmen:

„Můžeme říci, že na počátku nacházíme Lewisovu Matildu, podle níž vzniká
na jedné straně Chateaubriandova Velléda a Flaubertova Salammbô, na straně
druhé Carmen (Mérimée), Cécily (Sue) a Conchita (Pierre Louÿs).“14

Takto popisuje Mario Praz linii femmes fatales od počátku romantismu. Avšak
mýtus femme fatale dosahuje svého vrcholu až s koncem 19. století.

Grandordy také dává do vztahu hrdinky klasicistních tragédií, například Fai-
dru, s romantickými a především pozdějšími verzemi femme fatale:

„Je zde určitá souvislost mezi postupnou změnou náhledu vedoucí od hrdinky
klasicistní tragédie k femme fatale a přechodnou etapou, kterou tvoří určitý ro-
mantismus [...] Femmes fatales a výjimečné ženy se nacházejí v srdci roman-
tismu.“15

Femme fatale nachází své opodstatnění v romantismu. Na základě otázky
osobní svobody spisovatelé liberálního proudu romantismu přemýšlejí o vztahu
společenské normy a přirozenosti. Přirozeností se především míní vnitřní po-
hnutky každého člověka, které by měly být podle společenské normy do jisté
míry podrobeny sebekázni. Proto Claude Millet píše:

„Liberální romantismus rozhodně málo věří možnosti vzájemného osvobození
jednotlivce a společnosti.“16

V rámci společnosti je tedy možnost plně projevit svou individualitu dosti

romantisme: du bouleversement des lettres dans la France postrévolutionnaire. Paris: Librairie
Générale Française, 2007, s. 110)

14 „On pourrait dire qu’à l’origine on trouve Matilda de Lewis, elle engendrerait d’un côté
Velléda (Chateaubriand) et Salammbô (Flaubert), de l’autre Carmen (Mérimée), Cécily (Sue)
et Conchita (Pierre Louÿs)“ (Mario Praz. La chair, la mort et le diable: dans la littérature du
19e siècle : le romantisme noir. Paris: Editions Denoël, 1977, s. 167)

15 „il y a une continuité et un changement de perspective progressif qui mène de l’héroïne de la
tragédie classique à la Femme Fatale, et l’étape intermédiaire est celle d’un certain romantisme
[...] Femmes fatales et femme d’exception sont au coeur du romantisme.“ (Béatrice Grandordy.
La Femme Fatale: Ses origines et sa parentèle dans la modernité. Paris: Editions L’Harmattan,
2013, loc 820)

16 „Le romantisme libéral est décidément peu confiant dans la possibilité d’une libération
conjointe de l’individu et de la société.“ (Claude Millet. Le romantisme: du bouleversement des
lettres dans la France postrévolutionnaire. Paris: Librairie Générale Française, 2007, s. 109)
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omezená. Takto vznikají Mériméeovi bandité a také až nebezpečně svobodná
Carmen.

Otázka osobní svobody vede spisovatele i čtenáře k zamyšlení nad tím, co se
nachází uvnitř jejich duše. Dochází k uvědomění si, že člověk je jaksi rozdvojen.
Pro úplnost je třeba opět citovat Milleta:

„Já, stejně jako svět se rozdvojuje. Na povrchu „já“ podvodně konzistentní z
příběhů a románů; v hloubce je neznámá duše. Homo duplex “17

Díky vědomí podvojnosti lidské existence si spisovatelé uvědomují komplex-
nost lidské bytosti, z níž čerpají inspiraci.

To, co Freud později nazve podvědomím, se tedy objevuje před spisovateli již
v romantismu. Nevědomost o tom, co se skrývá v hlubinách naší duše, podvojnost
lidského subjektu a rozdělení mezi přirozenost a společenské „já“ vede k určité
stigmatizaci. V literatuře se takto nachází motiv dvojníka: „Rozdvojení znamená
zničení. Dvojník, který se promítá z nitra do vnějšího světa, je zničujícím vyjád-
řením rozštěpení.“18

Tehdejší spisovatelé tedy již popisují přítomnost toho „druhého“ v lidském
nitru. Avšak to „druhé“ je vnímáno spíše jako zlo, protože se přesně neví, co se
v něm nachází. Millet popisuje toto rozdvojení jako možnost ukázat svoji duši,
avšak společně s tím dochází také k vynoření se „stínů“ lidské existence: „Jedinec
se odhaluje, aby ukázal duši, která je vědomím, avšak jedná se o vědomí obklopené
jakýmsi stínem v pohybu, který činí tuto duši nekonečnou.“19

Femme fatale je tímto metaforickým dvojníkem. V nadcházející Freudově psy-
choanalýze tento dvojník představuje „id“ , tedy pudovou sféru lidské existence,
kterou zatím romantikové neumějí pojmenovat. Tato sféra nespoutaných vášní a
instinktů je základem femme fatale. Femme fatale je tedy tímto stínem obklo-
pujícím lidskou duši. Otázkou je, jak kontrolovat to nekontrolovatelné, které se
nachází v hlubinách lidské duše.

Spisovatelé se od první poloviny 19. století zabývají ve svých dílech složitými,
nebo spíše nepochopitelnými osobnostmi (Cécile, Conchita, Carmen). Snaží se
také pojmout rozpor mezi „přirozeným“ a „umělým“ neboli společenským. Proto

17 „Le moi comme le monde, se dédouble. À la surface, le moi fallacieusement consistant
des histoires et des romans: dans la profondeur, une „âme inconnue“ . Homo duplex.“ (Claude
Millet. Le romantisme: du bouleversement des lettres dans la France postrévolutionnaire. Paris:
Librairie Générale Française, 2007, s. 116)

18 „Le dédoublement est une anéantissement. Projeté de l’intériorité au monde extérieur, le
double est une objectivation ruineuse du clivage du moi.“ (Claude Millet. Le romantisme: du
bouleversement des lettres dans la France postrévolutionnaire. Paris: Librairie Générale Fra-
nçaise, 2007, s. 119)

19 „L’individu se défait pour faire apparaître une âme qui est une conscience, mais une cons-
cience emplie d’une ombre en mouvement qui l’enveloppe, et la rend infinie.“ (Claude Millet. Le
romantisme: du bouleversement des lettres dans la France postrévolutionnaire. Paris: Librairie
Générale Française, 2007, s. 121)
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se v Carmen a Colombě instinkty neustále střetávají s řádem. Femme fatale je
takto oblíbeným literárním mýtem 19. století.

1.3 Femme fatale jako „literární mýtus“

Femme fatale je v mnoha případech označována za literární mýtus. Do jaké
míry to platí? Je třeba znovu zopakovat, že femme fatale je typem ženské hr-
dinky. Typ hrdinky, který se tak silně zaryl do literárního povědomí, že dosáhl
označení literárního mýtu. Pro zodpovězení těchto otázek je třeba nejprve ob-
jasnit, co vlastně znamená pojem literární mýtus a také které jsou jeho hlavní
znaky. Opřeme se zde o článek Philippa Selliera „Co je literární mýtus?“ .

Philippe Sellier v úvodu svého článku krátce vysvětluje vznik mytodologie.
Jedná se o disciplínu, která vzniká již v 19. století. Plně se však rozvíjí až kolem
roku 1930 pod vlivem psychoanalýzy. Důležitou informací je, že existují jisté lite-
rární scénáře, které jsou dávány do vztahu s náboženskými příběhy nazývanými,
po dlouhou dobu, mýty. Proto je možné odlišit mýtus původní, Sellier jej nazývá
mýtem etnicko-náboženským, a mýtus literární.

V obou případech jde o typ příběhu:

„[...] mýtus i literární mýtus se zakládají na takovém uspořádání symbolických
významů, které rozezvučí citlivé struny ve všech, nebo alespoň v mnoha lidských
bytostech.“20

V čem se tedy liší mýtus etnicko-náboženský a mýtus literární? Sellier ve svém
článku nabízí výčet vlastností charakteristických pro mýtus etnicko-náboženský
a na tomto základě se dále snaží vymezit, v čem spočívá pojem literárního mýtu.

Mýtus musí být příběhem zakládajícím, kolektivním a anonymním, tedy ústně
tradovaným a tím pádem dosahovat pevnosti struktury a být dobře zapamatova-
telný. Je třeba, aby byl považován za pravdivý:

„Je to příběh o posvátné události, s magickým účinkem, přednášený za přesně
určených okolností. Tím se pro věřící [...] zřetelně odlišuje od všech smyšlených
příběhů.“21

Mýtus zaujímá funkci společensko-náboženskou, a tím se dostává do středu
určité skupiny, které nabízí určité normy života. S tím souvisí další znak mýtu, a
to jistý metafyzický dosah. Lidé jsou nuceni přemýšlet o smyslu svého života na
základě tohoto příběhu.

20Petr Kyloušek a Jaroslav Fryčer. Znak, struktura, vyprávění: výbor z prací francouzského
strukturalismu. Brno: Host, 2002, s. 107.

21Petr Kyloušek a Jaroslav Fryčer. Znak, struktura, vyprávění: výbor z prací francouzského
strukturalismu. Brno: Host, 2002, s. 101.
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Posledním znakem mýtu je logika obraznosti:

„Hlavní postavy mýtů (bohové, hrdinové) jednají z pohnutek, které se silně
vymykají pravděpodobnosti a rozumné psychologické motivaci.“22

Jinými slovy, to, co mýtus vysvětluje a pojímá, není možné racionálně vysvět-
lit. Literární mýtus se tedy liší od mýtu etnicko-náboženského v prvních třech
kategoriích. Literární mýtus není mýtem zakládajícím. Vychází z literárních děl,
která jsou podepsána autory, tudíž se zde nedá mluvit o orální tradici, a také
tímto ztrácí svoji pravdivost.

Literární mýtus je tedy výtvorem literární činnosti, avšak pod literární mýtus
nelze řadit všechny příběhy takto vzniklé. Je proto třeba, aby příběh obsahoval
určité schéma elementů, které zůstává platné v různých časových obdobích. Toto
neustále se opakující schéma svědčí o jeho fascinaci u čtenářů.

Velmi důležitou vlastností literárního mýtu je již zmíněna sevřenost struktury
příběhu, která určuje, zda příběh je literárním mýtem. Sellier proto zdůrazňuje:

„Zkrátka literární mýtus předpokládá nejen hrdinu, nýbrž celou komplexní,
dramaticky vystavěnou situaci do níž je hrdina zasazen [...] Je-li dějově přetížená,
struktura se rozkládá do sériovosti.“23

Jinými slovy, příběh nemůže být ani moc stručný, ani moc dlouhý. Ideálem
jsou pro něho, v tomto ohledu, texty odpovídající rozsahu divadelních her.

Sellier ve svém článku dále pokračuje výčtem typů literárních mýtů. Nejprve
zmiňuje mýty vyvstávající z řecké mytologie a stávající se literárními mýty díky
řeckým tragédiím:

„Řecká a římská literatura a mytografie nám odkázaly řadu příběhových scé-
nářů (včetně variant), v nichž lze rozpoznat více či méně přetvořenou mytologic-
kou látku.“24

Zmiňuje také mýty typu hebrejského, které jsou často mýty náboženskými bez
množství variant, a proto nejsou tak snadno uchopitelné, jako ty řecké, a pracují
spíše s tím, co v příbězích řečeno nebylo.

Další skupinou jsou mýty tzv. „nově vzniklé“ v západní civilizaci, které často
pracují se scénáři řeckými i hebrejskými.

Tyto dvě velké skupiny tvoří literární mýty relativně čisté. Není u nich tedy
možné zpochybnit status literárního mýtu. Tyto příběhy mají pevnou kompozici
a s tím spojenou existenci schématu společného všem jeho variantám. Příběhy

22Petr Kyloušek a Jaroslav Fryčer. Znak, struktura, vyprávění: výbor z prací francouzského
strukturalismu. Brno: Host, 2002, s. 101.

23Petr Kyloušek a Jaroslav Fryčer. Znak, struktura, vyprávění: výbor z prací francouzského
strukturalismu. Brno: Host, 2002, s. 115.

24Petr Kyloušek a Jaroslav Fryčer. Znak, struktura, vyprávění: výbor z prací francouzského
strukturalismu. Brno: Host, 2002, s. 104.
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mají metafyzický dosah a podněcují tak představivost a intelekt svého čtenáře.
Tímto způsobem by se dal definovat literární mýtus.

Na základě této definice je možné tvrdit, že femme fatale je literárním mý-
tem. Obsahuje schéma společné pro všechna literární zobrazení, které by se dalo
popsat asi takto: temná ženská bytost využívající svých „zbraní“ (šarm, síla pře-
svědčení...) k manipulaci svého mužského protějšku a jeho následnému zatracení.
Toto zatracení je často zaviněno vnitřním bojem mužského protějšku podporova-
ným jeho tužbami.

Carmen a Colomba jsou dvě varianty tohoto schématu. Obě dvě varianty
splňují podmínku sevřenosti struktury příběhu. Bizetova verze Carmen je toho
velice dobrým důkazem.

V obou verzích je přítomna osudovost svědčící o metafyzickém dosahu těchto
příběhů. Čtenáři se mohou pozastavit nad otázkou individuální svobody. Je
opravdu člověk svobodným jedincem, nebo je pouze loutkou v rukách osudu?
Jakou sílu má lidské podvědomí a jakou měrou se podílí na lidských rozhodnu-
tích?

Je zřejmé, že velice podobné otázky si lidé kladli po staletí:

„Je sotva náhoda, že Evropa se k těmto tragickým dějovým scénářům s oblibou
obrací v dobách, kdy se znovu nastoluje otázka svobody: tedy mezi r.1580 a
1680, když se rozpoutal spor o vztahu mezi Boží milostí a svobodou lidské vůle,
a následně pak od konce 19. století, když byla z různých pozic zpochybněna
sebeurčenost lidského subjektu.“25

Všechny tyto otázky jsou obdobné těm, které si lidé kladli již v antice, proto
jsou především mýty řeckého typu tak nadčasové:

„Mýty řeckého typu se zdají vhodné zejména k vyjádření individuálních
zkušeností, třebaže každý jedinec si klade stejné otázky, jako si kladou všichni
ostatní.“26

Právě v tomto ohledu mají příběhy zvané literární mýty takovou sílu a jistý
půvab. Literární mýty dokáží působit na čtenáře všech dob, protože otázky lidské
existence se ve svém základu tolik nemění.

25Petr Kyloušek a Jaroslav Fryčer. Znak, struktura, vyprávění: výbor z prací francouzského
strukturalismu. Brno: Host, 2002, s. 116.

26Petr Kyloušek a Jaroslav Fryčer. Znak, struktura, vyprávění: výbor z prací francouzského
strukturalismu. Brno: Host, 2002, s. 116.
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2. Typologie

2.1 Femmes Fatales

Beatrice Grandordy1 ve svém díle rozděluje femmes fatales do tří pomysl-
ných kategorií. První kategorií je svůdná femme fatale, další kategorií je rebelka
a poslední kategorii tvoří femme fatale tzv. záhadná. Svůdná femme fatale je
jednoduše žena, která je až příliš krásná na to, aby se stala manželkou, nebo
zůstala pannou. Do této kategorie bývají často zařazovány postavy prostitutek a
v případě Prospera Mériméea do ní jednoznačně spadá Carmen.

Do kategorie záhadných femmes fatales patří ženy, které nemusejí být nutně
svůdné. Stačí, když určitý aspekt jejich vzhledu nebo charakteru není výhradně
ženský. Do této kategorie lze zařadit například Colombu.

Co se týče kategorie rebelky, určení není zcela jednoznačné, protože všechny
femmes fatales jsou rebelkami, které se bouří proti svému mužskému protějšku.
Colomba i Carmen jsou rebelkami. Carmen se bouří proti veškerým povinnostem
a Colomba se naopak snaží přinutit svou mužskou obět k naplnění povinností,
ovšem nezdráhá se využít všech možných prostředků k dosažení svého cíle.

Zřejmý je soulad mezi kategoriemi femme fatale svůdné a rebelky, stejně tak
jako rebelky a záhadné. Proto je možné rozdělit ženské postavy Carmen a Co-
lombu do těchto dvou nově vzniklých kategorií: svůdné rebelky a rebelky záhadné.

2.1.1 Svůdná Carmen

Postava Carmen je kombinací svůdnice a rebelky. Charakter této postavy
nachází své opodstatnění v jejím původu, v prostředí a dalo by se také říci v
občasném povolání dělnice v sevillské tabákové fabrice.

Prosper Mérimée definuje postavu Carmen usazením do španělského regionu –
Andaluzie. Z hlediska francouzské dobové představivosti je Andaluzie prostředím,
které podněcuje smysly a fantazii, jedná se o jakýsi evropský orient. Španělsko je
takto ideálním dějištěm příběhů divokých vášní.

Prosper Mérimée však nakládá s takzvaným exotickým Španělskem zcela od-
lišně než většina dobových spisovatelů. Jde o jakýsi „exotismus naruby“ , který
je všudypřítomný napříč jeho dílem. Na rozdíl od ostatních spisovatelů, napří-
klad Théophila Gautiera, Prosper Mérimée nevnímá exotismus, jako možnost
osvobodit se a naplňovat nejniternější touhy. Jeho exotické Španělsko je místem
uzavřeným, mimo čas a prostor, které může působit na čtenáře až klaustrofobně:

1Béatrice Grandordy. La Femme Fatale: Ses origines et sa parentèle dans la modernité.
Paris: Editions L’Harmattan, 2013, loc 1552.
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„Carmenino Španělsko je zobrazeno jako tíživé prostředí, ve kterém se postavy,
neustále pronásledované, vyvíjí na základě jemné dialektiky znepokojení.“2

Jedná se tedy o exotismus, který neosvobozuje, ale naopak svazuje. Postavy se
ocitají v nehybném prostředí, neustále podrobenému působení neblahých, okol-
ních sil, skrytě si zahrávajících s jejich osudy. Exotické prostředí se nachází pod
vládou všudypřítomného ďábla beroucího na sebe podobu ženy.

Pro vysvětlení vzniku postavy Carmen, je třeba udělat krátký exkurz do pro-
středí dobového sevillského tabákového průmyslu. Rozšíření tabákového průmyslu
způsobilo jisté uvolnění tehdejších mravů ve společnosti. Většinovou část pracovní
síly tabákových továren tvořily totiž ženy, považované za obratnější v balení ci-
garet, než byli muži. Tímto se zvyšuje podíl zaměstnanosti žen ve španělském
tabákovém průmyslu na konci 18. a začátku 19. století.

Sevillské „baličky cigaret“ mají relativní pracovní svobodu. Nejenže jsou jim
tolerovány občasné absence a jejich pracovní doba je velice pružná, ale také je
jim dovoleno mít při sobě děti, zpívat, povídat si, a to z důvodu zajištění nebo
jakéhosi prodloužení pobytu v rodinném zázemí. Tím se vysvětluje do jisté míry
nezávislost a osvobození mravů v pracovních podmínkách těchto fabrik, kde se
nacházelo více žen, často v horku, a bylo jim dovoleno udělat si co největší pohodlí.

Odtud tedy pramení erotizace těchto baliček tabáku, v níž našlo inspiraci
nespočet francouzských spisovatelů, včetně Prospera Mériméea. Obyvatelky An-
daluzie, jsou v myslích francouzských čtenářů a spisovatelů jakýmsi modelem
femmes fatales, a tedy ohrožením tehdejších společenských mravů.

Pro úplnost je třeba citovat konkrétní pasáž z Carmen. Mérimée se zde sice
vyhýbá konkrétnějšímu popisu těchto dělnic, nicméně poskytuje alespoň rámcový
obraz pracovních podmínek těchto „baliček tabáku“ :

„ale pak mě k mému neštěstí postavili do stráže k továrně na tabák v Seville
[...] Najednou kamarádi volají: „Už zvoní, děvčata se budou vracet do práce.“ Vy
jistě víte, pane, že v továrně pracuje dobrých čtyři sta nebo pět set žen. Kroutí
doutníky ve velkém sále, kam muži nemají přístup bez povolení čtyřiadvacítky,
když je jim horko, ženy si udělají pohodlí, zvláště ty mladé. [...] Po pravdě řečeno,
měl jsem z Andalusanek strach [...]“3

V této pasáži Don José popisuje charakter těchto dělnic a zvýrazňuje poten-
ciální nebezpečí, které tyto ženy pro muže představovaly.

Sevillská „balička tabáku“ se takto stává jednou z variant femme fatale. Žena s
2 „L’Espagne de Carmen se présente comme un univers étouffant au sein duquel les person-

nages – constamment traqués – évoluent selon une subtile dialectique de l’inquiétude.“ (Thierry
Ozwald. “Mérimée ou la méprise du double : une esthétique du fragment”. Armand Colin, 1990,
s. 90)

3Prosper Mérimée. Carmen. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 29,30.
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volnomyšlenkářskou a svobodnou duší, která odmítá veškerou dominanci. Odtud
tedy plyne vznik postavy Carmen. Mérimée spojuje dobovou specificitu těchto
dělnic, se svou postavou a tím určuje jeden úhel jejího charakteru.

K tomu, aby Mérimée dosáhl úplnosti své postavy, propůjčuje Carmen původ
Cikánky. Tím Carmen získává další soubor vlastností a také jakýsi tragický dosah.
Jedná se o vlastnosti jako nestálost, magičnost, temnost a nespoutanost.

Rebelství tedy částečně spočívá v jejím původu, který zároveň omlouvá její
počínání. Ocitá se v kontrastu k většinové společnosti svým chováním, které je
nestandardní pro španělskou ženu poloviny 19. století. Je bezpochyby prototypem
femme fatale. Není ani matkou, ani prostitutkou, je jen sama sebou. Projevuje
svoji individualitu, a tím se stává originální a stejně tak i obávanou: „ukazuje
individualistickou a svobodnou duši jdoucí proti tradičnímu náboženství.“4

Svým nespoutaným a nestálým způsobem života se dostává do rozporu se
společenským řádem. Carmen představuje opak řádu, a tím je chaos. Chce být
nezávislou a svobodnou za každou cenu, i za cenu svého života. Don José to v textu
i sám přiznává: „Pro lidi jejího plemene je svoboda vším, a dokázali by podpálit
město, aby unikli o den dřív z vězení.“5 Je tedy stavěna do kontrastu k Donu
José, který je prvotně představitelem civilizované společnosti. Střet těchto dvou
protikladů, chaosu a civilizace, je jedním ze stavebních kamenů celé tragičnosti
příběhu.

Carmenin způsob života je možné dát do vztahu s její animalitou. Carmen je
velmi často spojována s živočišností. Je neustále v pohybu, nezkrotná a nestálá,
na pomezí mezi živočichem a člověkem. Častokrát je velice těžké s ní držet krok:
„Člověk se s tou holkou nenudil, to mi věřte,“6 potvrzuje Don José.

Tato živočišnost je zcela zřejmě erotizována, a to je v příběhu ilustrováno
Carmeninou neustálou hladovostí:

„Říkal jsem si, že chce skoupit celý krám. Koupila to nejkrásnější a nejdražší,
co tam bylo, yemas, turrones, zavařované ovoce, pokud jí stačily peníze.“7

Vezme-li se v potaz Carmenin přístup k lásce, tedy láska trvající omezenou
dobu, je možné v této hladovosti vidět znak jejího nevyčerpatelného sexuálního
apetitu. Je možné tvrdit, že muž je pro ni jedním z artiklů, po jejichž vyčerpání
je třeba vyhledat artikl nový. Dynamika této postavy a honba za novým zdrojem
potěšení je jednou ze stěžejních vlastností. Je třeba konstatovat, že Carmen si

4 „elle montre un esprit d’individualisme et de liberté allant à l’encontre de la réligion tradi-
tionnelle.“ (Pierre Brunel. Dictionnaire des mythes littéraires. Paris: Editions du Rocher, 1988,
s. 269)

5Prosper Mérimée. Carmen. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 38.
6Prosper Mérimée. Carmen. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 43.
7Prosper Mérimée. Carmen. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 41.
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vybírá dva typy milenců. Prvním typem je milenec získaný z důvodu materiálních
a druhým typem je milenec pro její osobní potěšení.

Proto, aby Carmen získala milence pro peníze, musí disponovat vynalézavostí
a hravostí. Musí být také velice prozíravá a v mnoha aspektech také dobrá ob-
chodnice. Pro pašeráckou skupinu je Carmen nejdůležitějším členem, protože z
těchto „cikánských záležitostí“ celá skupina žije:

„Ta holka byla pro naši tlupu učiněný dar z nebes. Zakrátko jsme od ní dostali
nějaké peníze a zprávu, která pro nás měla ještě větší cenu.“8

Představuje jediné spojení mezi pašeráckou skupinou a okolním světem, je
tedy nezbytnou součástí mužské skupiny, protože přináší vlastnosti a schopnosti,
které muži postrádají: krásu a schopnost svést. Stává se tak vůdcem celé skupiny,
spojením mezi společenským podsvětím a společností. Carmen také pociťuje lo-
ajalitu k této skupině lidí, protože ví, že její život je materiálně závislý na její
osobě. Když tedy dojde ke zranění Dona José, hrdinka projevuje dosud nezvyklou
loajalitu:

„Celých čtrnáct dní se ode mě ani na okamžik nehnula. Oka nezamhouřila,
ošetřovala mě tak obratně a s takovou ohleduplností, jaké je schopna jen žena k
muži, kterého nade vše miluje.“9

Carmen je vždy připravená přispěchat na pomoc, když to někdo ze skupiny
potřebuje.

Zřejmé je, že Carmen vyvolává ve čtenářích smíšené pocity. Na jedné straně je
ženou prozíravou a prospěšnou, na straně druhé vyvolává ve čtenářích negativní
emoce. Bez pochyby je spojována s agresivitou a provokací a dávána do vztahu s
bestialitou a monstruozitou. Například: „Pes a vlk se dlouho nesnesou [...] Mám
vlněné šaty, ale ovečka nejsem [...] Zvláště její oči měly smyslný a zároveň divoký
výraz, jaký jsem od té doby nenašel v žádném lidském pohledu.“10

Tato přirovnání podporují představu Carmen jako lidské bestie. Jedná se ale v
příběhu o skutečnou bestii? Do jisté míry by se dalo konstatovat, že ano, nicméně
tato proměna ve femme terrible je vždy opodstatněná: „může se stát až děsivou,
pokud se cítí být ohrožena.“11

Lidská bestie se z Carmen stává v případě, když je ohrožována její osobní
svoboda. V tomto ohledu je Carmen naprosto upřímná, protože si je vědoma své
osobnosti a také toho, kam patří. Carmen ví, že představuje chaos, a nesnaží se

8Prosper Mérimée. Carmen. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 54.
9Prosper Mérimée. Carmen. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 64.

10Prosper Mérimée. Carmen. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 23.
11 „elle peut même devenir terrible lorsqu’elle se sent agressée.“ (Antonia Fonyi. Prosper Mé-

rimée: écrivain, archéologue, historien. Genève: Droz, 1999, s. 182)
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proti tomu bojovat:
„Carmen ukazuje schopnost výběru vzhledem k dobře definovaným kritériím.

Carmen žije na úkor společnosti, avšak je to výsledek záměrného výběru. Roz-
marná a smyslná, je upřímná k sobě, loajální k Donu José, vždy v harmonii se
svými principy.“12

Raději volí smrt, než aby byla neupřímná sama k sobě. Carmen je naprosto
svobodnou ženou, a proto opovrhuje vojenskou oddaností Dona José společen-
skému řádu. Díky své žluté uniformě si Don José vysluhuje přezdívku „kanárek“ .
Don José je stále zavázán své vojenské uniformě, a proto se ho Carmen snaží
provokovat. Carmen ví, že jí to moc dobře vychází. Tímto způsobem se jí daří,
možná i nevědomě, obrátit Dona José na svoji stranu:

„Do kasáren? řekla s opovržením. Copak jsi černoch, aby sis nechal tak porou-
čet? Jsi opravdu jako kanárek, podle oblečení i povahou. Běž si, máš srdce jako
zajíc.“13

Od svého protějšku vyžaduje především, aby byl nezávislým jedincem a oběto-
val vše ve jménu své svobody. Carmen preferuje okamžik nad trvalostí. Nezabývá
se budoucností a neobává se jí, protože je naprosto smířena se svým osudem. Volí
raději cestu okamžitého a chvilkového uspokojení, neustále v pohybu, hledající
nové možnosti okamžitého štěstí.

Odmítá veškerou dominanci a autoritu. Odmítá být proto omezována Donem
Josém, který se ji snaží spoutat. Její osobní individualita pro ni znamená vše, a
proto se ji snaží za každou cenu zachovat. Neslibuje věrnost, protože ví, že jí není
schopna, a tím se sama stává obětí vášnivé žarlivosti Dona José:

„Nechci, aby mě někdo trápil, a zvlášť ne aby mi poroučel. Chci být svobodná
a dělat si, co se mi zlíbí. Dej si pozor, abys mě nedohnal k nejhoršímu. Až mě
omrzíš, najdu si nějakého pořádného chlapa, a ten ti udělá to, cos ty udělal
Jednookému.“14

Díky tomu, že ví, co chce a kam patří, se Carmen stává neobyčejně silnou
v porovnání s Donem Josém. Svoji svobodu obhajuje i v posledních momentech
svého života. Odhození prstenu je její poslední vzpourou.

V kombinaci se svým šarmem a ženskostí je postavou až ďábelskou, a proto
představuje pro svůj protějšek velkou hrozbu. Ztělesňuje jakousi ďáblovu služeb-
nici, která ničí každého muže, který jí přijde do cesty. Využívá svého šarmu k

12 „Carmen manifeste une aptitude à choisir, en fonction de critères bien définis. Carmen vit
en marge de la société, mais c’est le fruit d’un choix délibéré. Capricieuse et sensuelle, elle est
honnête avec elle-même, loyale avec José, toujours en harmonie avec ses principes.“ (Antonia
Fonyi. Prosper Mérimée: écrivain, archéologue, historien. Genève: Droz, 1999, s. 186)

13Prosper Mérimée. Carmen. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 43.
14Prosper Mérimée. Carmen. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 64.
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zatracení. Její šarm je doslova magií, a tak dobře koresponduje s jejím původem.
Z mužského pohledu je považována za původkyni všeho zla: „Původ zla je

vždy, alespoň u Mériméea, temná bytost, síla od které se nemůžeme oprostit.
Takto se Don José Carmen doslova odevzdává.“15.

Je obávaná, protože disponuje ženskostí, šarmem a schopností svést, a k tomu
využívá svůj fyzický vzhled.

Celkový vzhled fyzický je pro Carmen, i pro ostatní femmes fatales, důležitou
zbraní. Vzhled je erotickou energií, kterou femme fatale disponuje: „Energie: síla.
Energie, která se projevuje jako krása: erotická síla.“16

V případě Carmen nejde příliš o krásu dokonalou, ale vypravěč ji popisuje
spíše jako:

„[...] byla nesrovnatelně krásnější než všechny ženy jejího plemene, s nimiž
jsem se kdy setkal [...] Byla to zvláštní, divoká krása, tvář budící zprvu údiv, ale
nezapomenutelná.“17

Jde tu spíše o zvláštní krásu, jakousi specifičnost, která je stejně tak výji-
mečná jako krása dokonalá. Tato zvláštní krása je přirovnávána ke kráse temné.
Vypravěči se Carmen poprvé zjevuje „v temném přísvitu, který se šíří z hvězd.“18

Jejímu vzhledu vládne černá barva:

„Vlasy, snad trochu tvrdé, měla černé poněkud do modra jako havraní křídlo,
dlouhé a lesklé [...] Oči měla šikmo posazené, ale nádherně vykrojené [...] Musí
například mít tři věci černé: oči, řasy a obočí.“19

Tato černá barva tedy odkazuje ke koloritu noci, stínů a temnot, což kore-
sponduje s magickou podstatou Carmeniny krásy.

Černá barva může také zdůrazňovat v mnoha ohledech i temnotu Carmeniny
duše, ale je opravdu její duše temná? Z hlediska tehdejší mysoginie je Carmen
jednoduše stavěna do pozice obětního beránka. Odpovědnost za morální zničení
Josého je zkrátka až příliš jednoduše přisuzována Carmen. Carmen je ďábel, i ona
sama se takto pojmenovává: „Setkal ses s ďáblem, ano s ďáblem; není vždy černý
a nezakroutil ti krkem,“20 avšak je to spíše myšleno tak, aby Josého odvrátila od
jeho blížící se zkázy.

15 „L’origine du Mal, c’est toujours - à tout le moins chez Mérimée - l’être obscur, la force
maligne dont on ne peut se déprendre. C’est ainsi que Don José est littéralement aliéné à
Carmen.“ (Thierry Ozwald. “Mérimée ou la méprise du double : une esthétique du fragment”.
Armand Colin, 1990, s. 92)

16 „Énergie: puissance. Énergie qui se manifeste comme beauté : puissance érotique.“ (Yves
Reboul a Antonia Fonyi. Mérimée. Toulouse: Presses universitaires du Mirail, 2005, s. 70)

17Prosper Mérimée. Carmen. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 22,23.
18Prosper Mérimée. Carmen. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 20.
19Prosper Mérimée. Carmen. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 23.
20Prosper Mérimée. Carmen. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 44.
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Kromě celkového vzhledu Carmen, je třeba se zaměřit na jeho určitý aspekt
a tím je její pohled. Pohled je nejsilnější zbraní femme fatale. Intenzita pohledu
a hlavně jeho hloubka konfrontuje druhého s jeho vlastními slabostmi. V případě
Carmen a Dona José se jedná o pohled, díky kterému Carmen svádí a vzbuzuje v
druhém vášeň. Takto se Don José dostává do vnitřního konfliktu se svojí vlastní
slabostí. Don José není dostatečně silný, aby tomuto pohledu odolal, a přesně s
tímto faktem Carmen kalkuluje. Pohled je Carmeninou fatální silou.

Mérimée je jedním ze spisovatelů, kteří ve svém díle užívají tematiku pohledu,
která se opakuje v různých variantách. Carmen doslova odzbrojuje pohledem, a
tím Don José zapomíná na všechno, co mu bylo vlastní. Tímto je Carmenina
magie dokonána:

„S pěstí zapřenou v bok po něm hodila očkem, drze jako pravá cikánka [...]
Nevěděl jsem, kam se schovat, zůstal jsem celý zkoprnělý jako kus dřeva.“21 Takto
Don José popisuje sílu Carmenina pohledu.

Stejně tak, Carmen využívá květiny. Hází květinu Donu Josému a díky tomu se
stává nezapomenutelnou. Jedná se o zásah amorovým šípem. I Don José přiznává,
jaký měl tento čin dosah: „Milý pane, mně bylo, jako by mě trefila kulka...“22

Její krása je na jedné straně fascinující, na straně druhé zavádějící. Svojí
krásou zavádí Josého do temnot života mimo tradiční společenský řád a ve stejné
chvíli se Don José ocitá v temnotách svého vlastního podvědomí. Dalo by se říci, že
největší hrozbou pro něho není Carmen, ale jeho vlastní podvědomí. Jeho vlastní
vášně, které Carmen vzbuzuje, jsou fatální. Proto by se neměla jednoznačně klást
vina na stranu Carmen. V momentě slabosti je vášeň schopná převrátit civilizaci
v chaos. Don José se snaží mít kontrolu nad nekontrolovatelným, a to se mu stává
osudným.

2.1.2 Záhadná Colomba

Colombu je možné zařadit, stejně jako Carmen, do kategorie rebelky, avšak
tato femme fatale se zdá být ženou záhadnou více než smyslnou. Svoji smyslnost
ale i tak neztrácí.

Stějně jako v případě Carmen jde o ženu zvláštně krásnou, svoji krásu však
nevyužívá k zatracení své oběti.

Colomba také představuje chaos, ale v jiném smyslu než Carmen. Není totiž
stavěna do protikladu vůči okolní společnosti jako Carmen. Chaos ale obě dvě
představují pro své oběti. Colomba tedy pro svého bratra, který se odcizil zvyk-
lostem a mentalitě korsické společnosti, tudíž vnímá tyto zvyklosti jako chaotické

21Prosper Mérimée. Carmen. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 31.
22Prosper Mérimée. Carmen. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 31.
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– necivilizované až primitivní. Colomba je takto zobrazována jako hrdá Korsi-
čanka, která nikdy neopustila ostrov, a proto v očích svého „civilizovaného“ bra-
tra působí jaksi venkovsky až primitivně. Zřejmý je zde protiklad mezi Orsem a
Colombou a celkově Orsem a společností. Postup je tedy opačný než v případě
Carmen. Colomba je zde nositelkou společenských hodnot, a proto je v protikladu
vůči Orsovi. Zatímco ženská figura v Carmen je zastánkyní chaosu, v Colombě
tato ženská figura představuje společenský řád, který se zdá být sám o sobě cha-
otickým pro nově příchozí na ostrov.

Pro vysvětlení tohoto chaotického společenského řádu je třeba vysvětlit zá-
sadní úlohu motivu smrti otce. Otcova smrt je v tomto příběhu totiž zásadní pro
vývoj postavy Colomby.

Mérimée se v této povídce inspiroval jistým modelem korsické společnosti,
který v 19. století funguje následujícím způsobem:

„V plném proudu 19. století na Korsice stále existuje typ rodiny, který mimo
jiné postupně vymírá. Narozdíl od toho, co se děje na kontinentu od roku 1789,
Korsika stále praktikuje jakési zvláštní společenství. Společenství, které není za-
loženo na jednotlivci, ale na jakémsi klanovém kolektivu bratříčkování.“23

Takto by se dal ve zkratce představit společenský řád panující na ostrově. Z
důvodu přetrvávajících krvavých sporů mezi dvěma rodinami Barricini a della
Rebbia a po smrti kolonela della Rebbia (otce Colomby a Orsa) zůstávají dva
sirotci, Orso a Colomba, kteří jsou posledními příslušníky rodu della Rebbia.

Pro ilustraci je možné citovat Mériméea:

„Mnoho rodin se nenávidí z dávného zvyku a původní příčina jejich nenávisti
už docela vymizela z paměti. Rodina, ke které patřil plukovník della Rebbia, se
nesnášela s několika jinými rodinami, zvlášť však s rodinou Barricinů.“24

Smrt jejich otce působí dezorganizaci rodinného a společenského řádu, jehož
ústřední figurou byla právě ta otcovská. Podle „klanových“ zvyklostí je tedy sy-
novskou povinností pomstít svého otce a zabít potomky advokáta Barriciniho.
Syn se stává zodpovědným za znovunastolení společenské rovnováhy. Avšak tento
přirozený sled událostí se setkává s jedním problémem, a tím je synova neochota
těchto povinností se zhostit.

Orso strávil značnou část svého života mimo ostrov, a proto se vzdaluje kor-
sické mentalitě a zapomíná na tyto podle něho primitivní zvyklosti. Do popředí

23 „En plein 19e siècle existe encore en Corse un type de famille qui ailleurs est en voie
d’extinction. À la différence de ce qui se passe sur le continent depuis 1789, la Corse continue
de pratiquer une socialité à part, une socialité qui n’est pas fondée sur l’individu citoyen, mais
sur une collectivité quasi clanique de phratrise.“ (Yves Reboul a Antonia Fonyi. Mérimée.
Toulouse: Presses universitaires du Mirail, 2005, s. 75)

24Prosper Mérimée. Colomba a jiné povídky. Praha: SNDK, 1959, s. 34.
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se proto dostává Colomba. Colomba je členem této společnosti a moc dobře ví,
co se od Orsa žádá, a proto se snaží za každou cenu přivést tohoto příliš civili-
zovaného divocha na správnou cestu, tedy cestu vendety. Colomba je postavou
zaručující koherenci rodiny a také soulad s okolní společností. Snaží se všemi mož-
nými prostředky přimět Orsa, aby respektoval svoji úlohu, být bratrem své sestry,
ale hlavně synem svého otce. Colomba nechce být jen dcerou a sestrou. Kvůli Or-
sově nečinnosti se stává jakousi strážkyní rodinných hodnot, které se snaží vštípit
svému bratrovi. Od chvíle, kdy se oba sourozenci setkávají, se Colombě daří po-
malu měnit Orsův charakter. Jelikož se Orso pohybuje mezi dvěma světy, tedy
světem civilizovaným a světem divokým, světem pomsty, je zřejmé, že se musí
dříve nebo později rozhodnout, jaký svět si zvolí. Proto má Colomba tak zásadní
roli. Pomáhá mu totiž zvolit ten správný svět. Svět, do kterého Orso patří, ať
dobrovolně či nedobrovolně. Colomba dosahuje svého cíle různými způsoby.

Nejprve je třeba zaměřit se na úlohu balad skládaných Colombou. Colomba je
slavnou „voceratrice“ , tedy skladatelkou smutečních písní vyzývajících k pomstě.
Tato úloha je zásadní pro vývoj děje a postav. Objevují se celkově tři balady.
Přestože Orso se zdá být k těmto výzvám naprosto hluchý, postupně na něm
zanechávají svůj vliv. Takto se Colombě daří skrytě přiklánět svého bratra na
svou stranu.

První píseň skládá Colomba na pohřbu svého otce, vyzývá k pomstě a apeluje
takto na svého bratra, který se nachází mimo ostrov:

„Vložila do ní všechnu svou nenávist proti Barricinům, výslovně je obvinila z
vraždy svého otce a zároveň jim pohrozila pomstou svého bratra.“25

Tato balada se stane známou a její slova jsou připomínána Orsovi malou hol-
čičkou Chili: „Pro syna v daleké zemi, – uchovejte kříž i košili mou zkrvavenou.“26

Po této první baladě následuje druhá, kde Colomba popisuje svoji aktuální
situaci siroty, a je zpívána před Miss Nevil a jejím otcem:

„a v něm opuštěná dívka přede – přede a píseň si k práci zpívá – píseň těžkým
smutkem přeplněnou [...] Holoubku můj, ukaž mi jestřába – únosce [...] Kdo však
mě ubohé vrátí bratra – přijde mi z daleké země zpátky? – Řekni, děvče, kde tvůj
bratr žije, – má křídla poletí, najdu ti jej.“27

Takto se Colomba opět obrací na Orsa a žádá ho, aby změnil její nešťastnou
situaci.

Avšak poslední balada je tou nejvíce strhující a zároveň rozhodující v běhu
událostí. Jde totiž o píseň zpívanou na pohřbu Charlese- Babtisty Pietri. Colomba

25Prosper Mérimée. Colomba a jiné povídky. Praha: SNDK, 1959, s. 40.
26Prosper Mérimée. Colomba a jiné povídky. Praha: SNDK, 1959, s. 61.
27Prosper Mérimée. Colomba a jiné povídky. Praha: SNDK, 1959, s. 32.
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zárověň zdůrazňuje, jak důležitou tradicí je balada. Orso se ji totiž snaží přesvěd-
čit, aby na pohřbu nezpívala, a Colomba mu odporuje slovy: „Ballatu jsme přijali
od svých předků a musíme si jí vážit jako starodávného zvyku [...] Slíbila jsem to
bratře. Víte, že je to zdejší obyčej [...]“28

Přesto Colomba na pohřbu zpívá a přítomností nepřátel, tedy synů advokáta
Barriciniho, dostává balada zcela nový rozměr. Colomba do ní totiž opět vkládá
svoji nenávist, a tím působí na Orsa, který začíná podléhat jejímu vlivu. Zcela
neskrývaně vyzývá naposledy k pomstě a označuje vraha:

„Sirota oplakává svého otce – napadeného zbabělými vrahy, – zezadu udeře-
ného; – svého otce, jehož krev se červená – pod kupou zeleného listí. – Ona však
zachytila jeho krev, krev vznešenou a nevinnou; – rozlila ji po Pietraneře, – aby
se stala smrtleným jedem. – A Pietranera zůstane poznamenána,– dokud krev,
která nese vinu – nesmyje stopy krve nevinné.“29

Tato balada působí na Orsa nejsilněji, protože evokuje jeho vlastní rodinnou
situaci, smrt otce a nutnost pomsty. Avšak situace vdovy Pietri se liší tím, že její
muž zemřel přirozeně, a proto zaznívá z úst babtistova syna: „Proč jsi nezemřel
násilnou smrtí? Byli bychom tě pomstili!“30

Opět skrytý, ale přímý apel na Orsa.
Tímto ale přesvědčování nekončí. Je třeba, aby Colomba dále využívala své

manipulace. Ukazuje Orsovi místo, kde byl zabit jejich otec, a posléze mu ukazuje
i jeho pozůstatky; zakrvácenou košili a také kulky, kterými byl zasažen:

„Orso šel nahoru do svého pokoje. Za chvilku přinesla za ním Colomba malou
skříňku a položila ji na stůl. Zvedla víko a vyňala z ní košili s velkými krvavými
skvrnami. „To je košile vašeho otce, Orso...“ Položila mu ji na kolena. „Zde je
olovo, které ho zasáhlo.“ A Colomba přiložila ke košili dvě zčernalé kulky.“31

Všechny tyto relikvie předkládá Orsovi s neuvěřitelným kalkulem a promyšle-
ností. Přestává se pozvolna jevit jako primitivní venkovanka, a stává se rozhodnou
a uvědomnělou ženou. Colomba je zde ženou činu snažící se ze všech sil probudit
ve svém bratrovi „instinkt země“.

Tato žena činu trpělivě vyčkává svůj triumf, který přichází v momentu, kdy
předkládá důkazy o vině advokáta Barriciniho. Nejenže předkládá tyto důkazy
Barricinimu, ale také dokazuje Orsovi, že její přesvědčení není nepodložené, jak
si Orso myslí od začátku. V jeho očích Colomba získává respekt, ale zároveň
se ocitá v kritickém momentu, pod jejím naprostým vlivem. On sám tento fakt

28Prosper Mérimée. Colomba a jiné povídky. Praha: SNDK, 1959, s. 66.
29Prosper Mérimée. Colomba a jiné povídky. Praha: SNDK, 1959, s. 69.
30Prosper Mérimée. Colomba a jiné povídky. Praha: SNDK, 1959, s. 67.
31Prosper Mérimée. Colomba a jiné povídky. Praha: SNDK, 1959, s. 59.
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přiznává: „Jednou až mě dožene na okraj propasti, až mi hlava půjde kolem,
uvrhne mě do záhuby.“32

Takto Colomba probouzí ve svém bratrovi opomíjený korsický původ, pomalu
ho posouvá na kraj jeho možností a vyčkává, kdy se konečně odhodlá. Orsovo od-
hodlání k akci přichází zanedlouho, v momentu, kdy je plně přesvědčen o advoká-
tově vině a všechna jeho nenávist se obrací proti němu. Jedná se o moment dlouho
očekávaného rozhodnutí, za které nese odpovědnost opět Colomba. V předvečer
Orsova odejzdu za Miss Nevil Colomba rozsekne ucho koni, kterého si Orso chce
vzít na cestu. Colomba svede vinu za tento incident na znepřátelené advokátovy
syny a Orso, který dále nepátrá po pravém důvodu, tomuto vysvětlení věří. Avšak
i přesto se druhého dne vydává na cestu, kde dochází k dlouho očekávané vendetě:

„Je třeba vědět, že zmrzačí-li někdo koně nepříteli, znamená to pro Korsičana
pomstu, provokaci a hrozbu smrti zároveň [...] „Darebáci, zbabělci!“ rozčiloval se
Orso, „mstí se na ubohém zvířeti, ale postavit se mi tváří v tvář se neodváží.“ “33

Všemi těmito způsoby dochází k manipulaci Orsa, který o kalkulu své sestry
ví, jen není schopný bránit se. Je zřejmé, že v této sourozenecké dvojici Colomba
zastává spíše roli muže než ženy. K tomu se vztahují určité aspekty jejího vzhledu.

Mérimée popisuje postavu takto:

„Pozornost slečny Lydie upoutala především nápadná krása této ženy. Mohlo
ji být asi tak dvacet let. Byla vysoká, bílé pleti s temně modrýma očima, růžovými
ústy a zuby jako z emailu. V její tváři se současně zračila hrdost, neklid a smutek.
Na hlavě měla závoj z černého hedvábí zvaný mezzaro, který na Korsice zavedli
Janované a jenž ženám tolik sluší. Dlouhé pletence kaštanových vlasů tvořily
jakoby turban kolem její hlavy.“34

Jde tedy o krásnou a ženu, hrdou na svůj korsický původ, na rozdíl od bratra.
Colomba je ženou silnou a rozhodnou. Její síla je v textu mnohokrát evokována.
Jde jak o sílu fyzickou, tak o sílu přesvědčení.

Přestože vykazuje znaky mužnosti, neztrácí nic ze své ženskosti. O tom svědčí
již citovaný popis jejího vzhledu, ale také popis jejího vystupování. Colomba
mluví například milým hlasem, Orso jí nazývá „Má zlatá Colombo“ . Přesto, že je
Colomba definovaná jako žena vyvolávající v druhých strach, zůstává stále ženou
citlivou.

Dalo by se konstatovat, že Colombin milý hlas tvoří velmi výrazný kontrast k
tomu, co tímto hlasem říká: „Neměl jste kulky do plukovníkovy pušky, odpověděla
svým milým hlasem; našla jsem kadlub té ráže a tak budete mít ještě dnes dvacet

32Prosper Mérimée. Colomba a jiné povídky. Praha: SNDK, 1959, s. 42.
33Prosper Mérimée. Colomba a jiné povídky. Praha: SNDK, 1959, s. 89,90.
34Prosper Mérimée. Colomba a jiné povídky. Praha: SNDK, 1959, s. 27.
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čtyři náboje, bratře.“35

Svým milým hlasem zde popisuje přípravu Orsovy zbraně, mile tedy naznačuje
nadcházející pomstu. Je možné tvrdit, že její milý hlas do jisté míry zachovává
její ženskost.

Její tvář a její hlas jsou v celkovém fyzickém vzhledu jedinými ukazateli jejího
ženství. Jde tedy o zcela jiný druh femme fatale, než byla Carmen. Carmen do-
slova srší ženskostí. Colomba svou ženskost spíše zakrývá. Obě dvě ale mají jedno
společné, a tím je síla jejich pohledu.

Účelem pohledu, ať Carmen, tak Colomby, je konfrontovat druhého s jeho
vnitřní slabostí. Jde tedy o pohled, který druhého vyzývá. Carmenin pohled byl
pohledem probouzejícím touhu. V případě Colomby jde o pohled tázající:

„Orso první odvrátil pohled, jako by se chtěl vyhnout otázce, kterou mu sestra
v duchu dávala a které až moc dobře rozuměl.“36

Tento pohled tedy vyjadřuje dosud nevyřešenou otázku pomsty, proto se zde
jedná o pohled tíživý. Pohled konfrontující Orsa s jeho největším strachem, tedy
strachem z rozhodnutí. Tento pohled vyvolává náhlou úzkost, protože Orso dobře
ví, co se mu sestra snaží naznačovat a jaký je její plán:

„Ještě mi neřekla ani slovo, ale v každém jejím pohledu jsem četl, co ode mne
očekává.“37

Její pohled je tedy zcela zřejmě spojený s blížícím se nebezpečím. Cokoli
Colomba dělá, kamkoli jde a na kohokoli se podívá, je jasné, co chystá. Toto
dobře vyjadřuje věta vyslovena starcem sledujícím dění na naměstí v Pietraneře:

„Pozoroval jsem dnes Colombu něco má za lubem. Cítím v povětří střelný
prach.“38

Účelem jejího pohledu je především probudit v bratrovi tzv. instinkt země.
Tváří v tvář Colombě se Orso musí rozhodnout. Kvůli své nerozhodnosti se Orso
snaží vyhýbat se tomuto tázajícímu se pohledu.

Pohled Colomby je, stejně jako u Carmen, spojován s magií. Když Colomba
zpívá, její pohled a celkový výraz dosahuje až magického aspektu:

„Čím déle přednášela, tím vznešenějšího výrazu nabýval její obličej; pleť se jí
zbarvila průsvitným nachem, v němž ještě víc vynikal lesk jejích zubů a žal jejích
rozšířených žřítelnic.“39

Znovu je zde patrná asociace pohledu a ohně, pohled je spalující, plný nená-
visti namířené proti nepříteli. Jedná se o pohled plný pýchy, který si je vědomý

35Prosper Mérimée. Colomba a jiné povídky. Praha: SNDK, 1959, s. 56.
36Prosper Mérimée. Colomba a jiné povídky. Praha: SNDK, 1959, s. 30.
37Prosper Mérimée. Colomba a jiné povídky. Praha: SNDK, 1959, s. 42.
38Prosper Mérimée. Colomba a jiné povídky. Praha: SNDK, 1959, s. 52.
39Prosper Mérimée. Colomba a jiné povídky. Praha: SNDK, 1959, s. 68.
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svého budoucího vítězství: „Colombě zářily oči záludnou radostí.“40

Colomba si je vědoma svého umění manipulace, proto je již od začátku pře-
svědčena o svém úspěchu. Její pohled je tedy popisován jako škodolibý. Škodolibě
přihlíží chaosu vznikajícímu v Orsově mysli. Colomba je tvůrcem tohoto chaosu
a proto je možné říci, že ho dosahuje jakousi magií.

Její jasnozřivost a jistota o vině rodiny Barricini se také mohou přičítat jejímu
magickému charakteru.

Colomba není tolik spojována s ďáblem, jako spíše s všehoschopnou čaroděj-
nicí. Po dosažení tolik očekávané pomsty se Colomba mění, v důsledku svého
zadostiučinění, v jakousi zlomyslnou vílu. Když potkává starého advokáta Bar-
riciniho, sám advokát se snaží vyhnout se jejímu zlomyslnému pohledu plnému
opovržení a obrací se na ni se slovy:

„Smilování! prosil stařec chraplavým hlasem. Smilování, což nejsi spokojená?
Ten lístek...který jsem spálil,...jak jsi jej mohla číst?“41

Pro úplnost vize Colomby–čarodějky, Mérimée v textu nevysvětluje, jak se
hrdince podařilo přečíst tento list, který advokát zmiňuje. Je zřejmé, že Colomba
není zcela spokojena ani po vykonání pomsty, a proto se zlomyslně obrací na
advokáta, aby ještě naposledy prokázala svou sílu. Tímto se stává pro čtenáře
neuvěřitelně fascinující postavou.

Tato fascinace je dále umocněna také zvláštním druhem Colombiny ženskosti,
proto je zařazena do typologie pod záhadnou rebelku. Tato zvláštní ženskost se
jeví jako jakási mužná ženskost: „Jestliže je Colombina ženskost sporná, jde o
jakousi mužnou ženskost, která nevylučuje aspekt čistě falický.“42

Colomba totiž disponuje velkou fyzickou silou, což je u ženských hrdinek té
doby nezvyklé. V sourozenecké dvojici Orso – Colomba, je Colomba tou, která
má svaly.

Vysvětlením může být na jedné straně dlouhá absence bratra, i po smrti otce,
kdy se Colomba musela starat sama o sebe a byla tedy nucena zastávat roli muže.
Tuto roli na sebe bere ve chvíli, kdy se rozhodne pomstít otce.

Na straně druhé, mužskou rolí, kterou na sebe bere, nutí Orsa přehodnocovat
svoji mužnost a společenskou úlohu muže, syna a bratra. Tudíž tento mužský
aspekt Colomby je v textu zcela zásadní a tedy mnohokrát demonstrovaný. Na-
příklad, když chce vynést do schodů Orsovy patrony:

„Nejsem tak slabá, jak si myslíte, řekla Colomba, přitom si vyhrnula rukávy a
40Prosper Mérimée. Colomba a jiné povídky. Praha: SNDK, 1959, s. 46.
41Prosper Mérimée. Colomba a jiné povídky. Praha: SNDK, 1959, s. 126.
42 „Si la féminité de Colomba n’est pas contestable, c’est une féminité virile, et qui n’exclut

pas, bien au contraire, un aspect très nettement phallique.“ (Yves Reboul a Antonia Fonyi.
Mérimée. Toulouse: Presses universitaires du Mirail, 2005, s. 83)
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odhalila bílou, kulatou paži dokonalého tvaru, jež prozrazovala nevšední sílu.“43

Mnohokrát podceňovaná Colomba zde ukazuje svou fyzickou sílu. Stejně tak
tomu je i v další větě, kde je patrné popření Orsovy mužské role: „Nepotřebuji vaše
rámě, ale vezměte si pušku a náboje. Muž nemá nikdy vycházet beze zbraní.“44

Orso je touto neobyčejnou silou překvapen, a proto konstatuje: „Colombo, má
zlatá Colombo, jsi statečná žena! [...] Podej mi ručku, ať ji políbím.“45

Zde se vedle sebe opět objevuje již zmiňovaný kontrast mezi silou Colomby a
jejím ženstvím, symbolizovaným maličkou ručkou.

Colombina mužná ženskost je také velmi často spojována se zbraněmi, které
mají do jisté míry falický význam. Důkazem může být i její dýka, kterou nosí pod
šatstvem, a také s ní umí velice dobře zacházet.

Již od počátku příběhu Colomba jeví živý zájem o zbraně. Pohonem tohoto
zájmu je bezpochyby pomsta, a proto sama vybírá svému bratru zbraň. Volí tu
nejskromnější se slovy: „Tato asi dobře nese.“46

Tento vztah ke zbraním je jednou z důležitých charakteristik. Zbraň znamená
sílu a zároveň hrozbu. Colombina fyzická síla v kombinaci se zbraní je tedy hroz-
bou. Je hrozbou pro její nepřátele, ale také pro Orsovu mužnost, která je neustále
zpochybňována: „Víš-li pak Colombo, řekl Orso, že z tebe příroda neměla udělat
ženu. Byl by z tebe znamenitý voják.“47

Colomba je tedy jakýmsi mužem v ženském těle. Zahalená v černé barvě dává
najevo svůj nekončící zármutek nad ztrátou otce. Může se zdát, že tento zármutek
je také jednou z forem její manipulace. Tento smutek je také důvodem, proč se
Colomba odmítá vdát. Orsův prvotní záměr je totiž provdání své sestry a prodání
pozemků. Colombina eventuální svatba totiž závisí na vendetě:

„Vdám se, řekla Colomba, jen za muže, který udělá tři věci...Přitom stále
zachmuřeně pozorovala dům svých nepřátel.“48

Avšak tento odmítavý postoj se projevuje i po vykonání pomsty, kdy neexis-
tuje žádná překážka svatby. Nejedná se zde o zachování osobní svobody, jako je
tomu u Carmen, nýbrž o jakousi zvláštní závislost na svém bratrovi. Colomba se
nemůže vdát kvůli tomu, že je svým způsobem zaslíbena jemu.

Je možné konstatovat, že Orsova svatba je i svatbou Colomby stávající se
nedílnou součástí nově vzniklé domácnosti. Proto říká: „Já a vdávat se? A kdo by
vychovával mého synovce, až mě jím Orso obdaří? Kdo pak by ho naučil mluvit

43Prosper Mérimée. Colomba a jiné povídky. Praha: SNDK, 1959, s. 56.
44Prosper Mérimée. Colomba a jiné povídky. Praha: SNDK, 1959, s. 58.
45Prosper Mérimée. Colomba a jiné povídky. Praha: SNDK, 1959, s. 85.
46Prosper Mérimée. Colomba a jiné povídky. Praha: SNDK, 1959, s. 29.
47Prosper Mérimée. Colomba a jiné povídky. Praha: SNDK, 1959, s. 87.
48Prosper Mérimée. Colomba a jiné povídky. Praha: SNDK, 1959, s. 57.
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korsicky?“49

Již od počátku povídky je Colomba ochránkyní zvyklostí a rodinných hodnot
své země a tohoto poslaní se nevzdává. Zdá se, že Colomba chce zůstat po boku
svého bratra proto, aby nezapomínal na svůj původ, především však chce zaručit
předávání rodinných hodnot z jedné generace na druhou. Tímto se Colomba stává
andělem strážným pro celou nově vzniklou rodinu. Sourozenecká závislost tedy
může být: „výraz oddanosti, kterou nic nemůže přerušit.“50 Colomba, stejně jako
Carmen, se stává dvojníkem, kterého není možné se zbavit.

2.2 Oběti

2.2.1 Typ mužské oběti

Po typologizaci femmes fatales a analýze dvou hlavních hrdinek Prospera
Mériméea je nyní třeba definovat typy obětí. Z předchozích analýz je patrné, že
oběť femme fatale musí být nezbytně mužem slabým. Muž je slabý ve smyslu
snadné zmanipulovatelnosti, a především pasivity. Mario Praz poskytuje velice
výstižnou definici:

„Zamilovaný jedinec je obvykle velmi mladý muž s pasivním přístupem; je
temný, podřízený svým postavením nebo temperamentem ženě, která stojí proti
němu, jako pavoučice nebo kudlanka nábožná proti své oběti. Sexuální kanibalis-
mus se zde stává ženským monopolem.“51

Tento mladý muž je tedy velmi často zachycován v době, kdy ještě není plně
přesvědčen o své budoucnosti, svých přáních a touhách. Svou nerozhodností a
neznalostí sám sebe se velice lehce stává obětí femme fatale.

Z hlediska psychoanalýzy je možné tvrdit, že uvnitř mužského hrdiny dochází
ke střetu superega a id, kdy femme fatale představuje id a superego je ztělesňováno
jakýmsi společenským řádem, od kterého se mužský hrdina pomalu vzdaluje.

V přeneseném slova smyslu by se dalo říci, že celý vývoj mužské postavy je
jakýmsi zápasem se sebou samým. Postava femme fatale tu tedy slouží především
jako obraz jeho vlastního podvědomí, ze kterého má muž největší strach:

„Každá Mériméeova povídka se může číst jako kronika předvídané statečnosti,
49Prosper Mérimée. Colomba a jiné povídky. Praha: SNDK, 1959, s. 124.
50 „l’expression d’un attachement que rien ne peut défaire.“ (Yves Reboul a Antonia Fonyi.

Mérimée. Toulouse: Presses universitaires du Mirail, 2005, s. 93)
51 „L’amoureux est d’ordinaire un tout jeune homme qui garde une attitude passive; il est

obscur, inférieur, par la condition ou par le tempérament, à la femme, qui est en face de lui
comme l’araignée femelle ou la mante religieuse en face de son mâle; ici le cannibalisme sexuel
est le monopole de la femme.“ (Mario Praz. La chair, la mort et le diable: dans la littérature
du 19e siècle : le romantisme noir. Paris: Editions Denoël, 1977, s. 180)
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jako trasa směrem k obludě, jako snaha tuto obludu odhalit, izolovat a zničit,
zkrátka jako rozpoznání labyrintu.“52

Tato metafora labyrintu je velice výstižná vzhledem ke stavu mysli mužského
hrdiny. Mužský hrdina se snaží najít cestu ven z labyrintu vytvořeného v jeho
vlastní mysli zlomyslnou femme fatale. Avšak z tohoto labyrintu není úniku, pro-
tože hrdinovi je kladeno do cesty více a více překážek.

Mužský hrdina se tedy snaží převzít kontrolu nad takto vznikajícím chaosem,
avšak v mnoha případech se snaží o kontrolu nekontrolovatelného. Je manipu-
lován až do bodu, kdy není schopen kontrolovat svoji psyché. Dominance a tri-
umf femme fatale tedy spočívá v neschopnosti mužského hrdiny dominovat svoje
vlastní vnitřní pohnutky a převzít vládu nad svojí psyché.

Veškerá rozhodnutí, která muž udělá, jsou vždy v souladu s tím, co femme
fatale vyžaduje. Mužský hrdina, i přes to, že se snaží vzepřít se manipulaci, je
natolik slabým, že femme fatale vždy dosáhne toho, co chce.

Vztah mezi femme fatale a obětí nemůže, zdá se, dosáhnout naplnění. Do cesty
tohoto vztahu je vždy stavěna překážka, kterou se oběť snaží překonat. V Orsově
případě je pomsta překážkou pro naplnění jeho vztahu s Miss Nevil. Pro Dona
José je překážkou sama Carmen. Tato překážka, ať už překonatelná či nikoli, vždy
vede mužského hrdinu k frustraci a zatracení.

Je třeba zdůraznit, že tyto pomyslné překážky mají svou důležitou úlohu. Dalo
by se říci, že hrdina preferuje stále těžší a těžší překážky:

„Nejtěžší překážka je ta, kterou preferujeme nade vše. Je tou nejvhodnější k
růstu vášně.“53

Toto tvrzení se může zdát paradoxní, nicméně je pravdivé. Účel překážky je
tedy vyživovat a zvyšovat vášeň mužského hrdiny. Muž je do jisté míry masochis-
tický jedinec, který se dobrovolně nechává vést k zatracení:

„On se paradoxně snaží uspokojit svou touhu, a tak se vrhá k překážce od-
souzený k neštěstí a neúspěchu.“54

Avšak je třeba říci, že vždy dostává nejprve na výběr. Cestu si totiž každý
volí sám. Mužská postava dostává nejprve na výběr mezi chaosem a pořádkem a
protože se jedná o postavu neschopnou výběru, je nakonec přinucen volit chaos.

52 „Toute nouvelle de Mérimée se laisse lire comme la chronique d’une prouesse annoncée,
comme un parcours vers le monstre, comme une tentative pour le repérer, l’isoler, l’anéantir,
bref, comme une reconnaissance du labyrinthe.“ (Antonia Fonyi. Prosper Mérimée: écrivain,
archéologue, historien. Genève: Droz, 1999, s. 152)

53 „L’obstacle le plus grave[...]est[...]celui que l’on préfère par-dessus tout. C’est le plus propre
à grandir la passion.“ (René Girard. Mensonge romantique et vérité romanesque. Paris: B.
Grasset, 1976, s. 206)

54 „Il s’efforce paradoxalement de satisfaire son désir en se précipitant sur l’obstacle, en se
vouant au malheur et à l’échec.“ (René Girard. Mensonge romantique et vérité romanesque.
Paris: B. Grasset, 1976, s. 207)
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Není zde možná koexistence těchto dvou světů.
Hrdina se takto stává terčem femme fatale. Femme fatale se pro něho stává

démonem, ďáblem, čarodějkou a dokonává tak své započaté dílo:

„Vždy se jedná o rozdíly mezi tím druhým a já, kde se ukazují rozpory, které
jsou základem našeho psychického života.“55

Femme fatale tedy tvoří jakéhosi partnera, kterého není možné se zbavit.
Tímto se vytváří jakýsi princip duality, který spojuje ženskou postavu s mostru-
ozitou a zatracením. Carmen a Colomba se stávají nezničitelnými dvojníky.

2.2.2 Z oběti vrahem

Princip duality je důležitým pilířem, o který je třeba se opřít při vysvětlo-
vání transformace mužské oběti ve vraha. Bylo již řečeno, že femme fatale je
všudypřítomným dvojníkem, od kterého se není možné odloučit. Je zde patrný
jakýsi princip duality působící těžkosti uvnitř mužské postavy. Co tedy tento
princip duality znamená a jaký je jeho přímý dosah?

Obecně řečeno, svět Prospera Mériméea je pod neustálým vlivem zla. Z ná-
boženského hlediska je dualismus vírou, která zobrazuje chod světa na dvou pro-
tikladných principech dobra a zla, a antagonickém vztahu ďábla a Boha. V dua-
lismu je tedy dvojník, jakožto původce zla, symbolem ďábla (diable=double). V
povídkách Prospera Mériméea na sebe ďábel bere podobu ženy.

Ženská postava se stává dvojníkem mužské postavy, což pro jednoho nebo
druhého znamená především překročení daných limitů v zájmu oproštění se od
druhého:

„V tomto smyslu se jedná o problematiku zla [...] o překročení zakázaného, ať
je to cokoliv, o narušení rovnováhy hodnot, které představují pro danou civilizaci
největší hrozbu.“56

Tímto překročením limitů se mužská obět pomalu vzdaluje od své individua-
lity, které se zříká ve jménu svého dvojníka. Mužská obět se snaží co možná nejvíce
se připodobnit tomuto dvojníku a nastavit tak možnost vzájemné komunikace a
harmonie. Avšak tato snaha je již od počátku odsouzena k nezdaru.

Tímto způsobem se postavy nacházejí v patové situaci, nemožnosti dávat dru-
hému lásku. Jejich jednání a jejich individualita jsou kompletně zastíněné bezmez-

55 „C’est toujours, notons-le, sous forme de „différences“ entre l’Autre et le Moi que se présen-
tent des contradictions qui sont en réalité, le fondement même de notre vie psychique “ (René
Girard. Mensonge romantique et vérité romanesque. Paris: B. Grasset, 1976, s. 211)

56 „En ce sens, c’est bien une problématique du Mal[...]toute transgression de l’interdit –
quel qu’il soit –, toute rupture de l’équilibre des valeurs représentant, pour une société et une
civilisation donnée, une menace suprême.“ (Thierry Ozwald. “Mérimée ou la méprise du double
: une esthétique du fragment”. Armand Colin, 1990, s. 91)
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nou slepou vášní vyvolanou dvojníkem – femme fatale. Popřením dosud zažitých
hodnot se mužská postava stává obětí, jakousi loutkou v rukách temné lidské
bytosti.

Temná lidská bytost, původce zla, fatální žena se snaží svou oběť obrátit
na svou stranu, tedy na stranu zla a temnoty. Dochází tak, k již popsanému
vnitřnímu boji, jehož výsledkem je obrat k temné stránce osobnosti. Dvojník se
snaží co nejvíce přiblížit své oběti, tajně vniknout do její mysli a jaksi ji rozdvojit:

„ďábel je ten, který se ze všech sil snaží postavu rozdvojit, aby tak zkazil její
plány.“57

Proto se postavy vždy ocitají mezi dvěma póly. Váhají mezi svou dávno za-
pomenutou indentitou a identitou novou, která jim byla přidělena.

Řešením tohoto vnitřního konfliktu tedy může být jedině eliminace duplicity
a nastolení jednoty, jinými slovy eliminace dvojníka (původce všeho zla).

Důležitý je proto motiv duelu, tedy konfrontace s dvojníkem. Duel se stává
řešením stávajícího konfliktu. K duelu jsou mužské postavy dohnány manipulací
ze strany femme fatale. Colomba vyvolává svou manipulací vendetu. V Carmen je
možné vidět hned několik duelů, duel Don José – Garcia, corridu jako metaforický
duel mezi Donem José a Carmen a také jako jakousi předzvěst Carmeniny smrti.

Pro duel je tedy potřeba zejména označit viníka a tímto se zbavit dvojníka. Je
třeba obětovat takto označeného viníka pro znovunastolení jednoty, tedy dobra.
Jedná se do jisté míry o pokus zničit ďábla.

Mérimée ve svých příbězích, spojuje zlo a podvojnost lidské duše, která se
stává pro mužskou oběť fatální:

„Jsme svědky, mimo jiné, triumfu podvojnosti: manipulace všeho druhu se
dají čekat na všech úrovních příběhu.“58

Důležitým aspektem příběhů je snaha omezit dualitu a nahradit ji jednotou.
Jedině tímto způsobem může být dvojník (ďábel) oslaben.

I přes to, že se oběť snaží oslabit femme fatale, Mérimée ukazuje, že tento
pokus je neuskutečnitelný. Proto zavraždění Carmen ve své podstatě nic neřeší,
protože i přes svou smrt zůstává Carmen v mysli Josého: „Ten druhý nepojme-
novatelný, se vyvíjí na okraji mysli, je nepřítelem mysli [...]“59

Eliminací dvojníka dochází k úplnému pohlcení mužské oběti. Dochází k na-
prostému propadnutí ďáblu, jedná se o konečné naplnění principu duality.

Stát se vrahem znamená naprosto propadnout svému id. Do jisté míry se zde
57 „le diable est celui qui s’ingénie à doubler le personnage pour fausser ses projets.“ (Antonia

Fonyi. Prosper Mérimée: écrivain, archéologue, historien. Genève: Droz, 1999, s. 157)
58 „On assiste, en outre au triomphe de la duplicité: des manipulations de toutes sortes sont

à soupçonner à tous les niveaux du récit.“ (Antonia Fonyi. Prosper Mérimée: écrivain, archéo-
logue, historien. Genève: Droz, 1999, s. 156)

59 „Autre, innomable, il évolue aux lisières de la pensée, il est l’ennemi de la pensée[...]“
(Antonia Fonyi. Prosper Mérimée: écrivain, archéologue, historien. Genève: Droz, 1999, s. 158)
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jedná o naplnění toho, co se femme fatale snaží v druhém vyvolávat, i za cenu
svého života. Femme fatale (ďábel) totiž neprahne po ničem jiném tolik, než po
totálním uvolnění agrese a násilí. Vraždou dochází ke konečnému naplnění osudu.

2.2.2.1 Don José

Don José je jednou z Carmeniných obětí, nicméně v povídce se nachází mnoho
vodítek k tomu, že je spíše on sám obětí svých vášní a celkově své nezkrotné osob-
nosti. Carmen totiž v této dvojici představuje velice dobrého obětního beránka:
„Bude obětována ve jménu morálky a slušnosti, oběť vášně Dona José.“60

Takto se tedy stává terčem společenské mysoginie 19. století. Vina není přičí-
tána Donu José, ale jednoznačně Carmen: „Morální úpadek se feminizuje.“61

S časovým odstupem společnost začíná sympatizovat s Carmen a obraz Dona
José se tímto dramaticky mění. Otázka tedy zní, kdo je v příběhu obětí a zda
kladení viny na stranu Carmen je oprávněné. Pro vysvětlení této otázky je třeba
přiblížit charakter Dona José.

Mérimée zachycuje Dona José v době, kdy je již psancem. Na základě dialogu
s vypravěčem (autorem) se čtenář dozvídá o jeho životě. Don José, původem z
Baskicka, je nucen odejít ze své rodné země z důvodu roztržky při pelotě:

„Jestliže si říkám don, mám na to právo, a kdybych byl v Elizondu, ukázal bych
vám svůj rodokmen na pergamenu. Chtěli, abych šel na kněze, a dali mě studovat,
ale valně mi to nešlo. Velice rád jsem hrál pelotu, a to bylo mé neštěstí.“62

Již od počátku vyprávění se objevují hlavní rysy Josého charakteru. Nejprve
vysvětluje svůj původ a právo na titul Don. Takto se definuje společensky, jako
právoplatný příslušník vyšší společenské vrstvy, tedy elity společenské a nábo-
ženské. Je zde patrná jistá odpovědnost za budoucnost a slibnou kariéru, avšak
pro vyplnění aspirací Josého rodiny, se zde nachází překážka – Josého přístup k
povinnostem. Don José je naprosto pasivním jedincem bez cíle.

Je u něho zřejmá neochota plnit povinnosti. Studium ani není jeho vlastním
rozhodnutím, zmiňuje totiž rodinný nátlak.

Don José nemá ambice. Jediné, co ho zajímá, je hra, která je pro něho, zdá
se, jediným potěšením. Je zde neochota plnit povinnosti, nezájem o budoucnost,
výměnou za okamžité uspokojení. Svým násilným charakterem se hrdina nakonec
dostává do problémů, a proto je nucen opustit svou rodnou zemi a volit vojenskou

60 „Elle sera sacrifiée au nom de la morale et de la bienséance, victime de la passion de Don
José.“ (Pierre Brunel. Dictionnaire des mythes littéraires. Paris: Editions du Rocher, 1988,
s. 265)

61 „La chute morale se féminise.“ (Pierre Brunel. Dictionnaire des mythes littéraires. Paris:
Editions du Rocher, 1988, s. 267)

62Prosper Mérimée. Carmen. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 29.
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kariéru.
Don José se takto nachází mezi světem povinností (řádu) a světem vášní (cha-

osu). S nadcházející vojenskou kariérou je tento rozpor markantnější.
Do cesty se mu v této době staví Carmen představující neomezené potěšení.

Rozpor mezi povinnostmi a potěšením nabývá na síle, objevuje se totiž zaká-
zané ovoce. Představitel společenského a náboženského řádu, který je tomuto
řádu zavázán hodnotami, jakými jsou čest a respekt hierarchie, se pomalu těmto
hodnotám vzdaluje.

U Dona José není možné konstatovat, zda tyto hodnoty mají nějaký osobní
význam, protože kdyby měly, nedošlo by k jeho zatracení. Z Dona José se stává
pokrytec, který si volí vojenskou dráhu pouze z nutnosti, a nikoliv z vlastního
přesvědčení.

Don José musí najít svou cestu, je stavěn mezi dva světy, ale tento rozpor již
dávno existuje uvntř něho samého:

„Oni (hrdinové) se spokojují s pozicí „mezi dvěma“, ale divoch se stejně tak
objevuje – bandita.“63

Je zřejmé, že tento status mezi dvěma světy nemůže mít dlouhého trvání. Je
jisté, že muž bez principů, kterým je Don José, se stává mužem nezbytně slabým,
a proto se Carmen stává jeho katem.

Tváří v tvář pokušení se hrdina dostává ve chvíli, kdy je Carmen zatčena a
Don José ji dopravuje do cely. Baskický přízvuk odhaluje jeho původ a Carmen
se ujímá této zbraně k útěku. Carmen promluví na Josého v jeho rodném jazyce,
aby odpoutala pozornost od jeho povinnosti: „Tak zní rozkaz a proti tomu se
nedá nic dělat,“64 říká José.

Avšak jakmile slyší svůj rodný jazyk, okamžitě na tuto povinnost zapomíná:
„Naše řeč je tak krásná, milý pane, že se zachvějeme, když ji uslyšíme v cizí
zemi.“65

Don José tedy při této konverzaci uplně zapomíná na svoji povinnost a díky
tomu Carmen uniká:

„Carmen se najednou otočí a udeří mě pěstí do prsou. Naschvál jsem padl
naznak. Jedním skokem mě přeskočí a dá se na útěk, ukazujíc nám paty!...Říká
se nohy Baskičanek; ty její se jim vyrovnaly.“66

Od této chvíle se začíná otevírat bludný kruh zatracení, do kterého Don José
63 „ Ils (les héros) s’accommodent de leurs statut d’entre-deux, mais un sauvage à part entière

surgit – le bandit.“ (Yves Reboul a Antonia Fonyi. Mérimée. Toulouse: Presses universitaires
du Mirail, 2005, s. 69)

64Prosper Mérimée. Carmen. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 34.
65Prosper Mérimée. Carmen. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 34.
66Prosper Mérimée. Carmen. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 36.
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dobrovolně vstupuje. Vstupuje pomalu do světa chaosu a vášně, jehož symbolem
jsou zmíněné Carmeniny nohy. Kvůli tomuto incidentu dochází k hrdinově vojen-
ské degradaci, která jde ruku v ruce s degradací morální. Dalo by se říci, že ve
chvíli, kdy zapomíná na svoje povinnosti, zapomíná i na svoje hodnoty. Don José
se vydává na pospas iracionálnu.

Tímto dochází ke konečnému výběru světa chaosu. Don José ztrácí svoji dů-
stojnost a zaslepen vášní, zabíjí svého nadřízeného. Setkání Dona José s Carmen
je setkáním s možností užívat si bez omezení. Jde o konfrontaci Dona José se
svými vlastními tužbami.

Dnem stráveným s Carmen dochází k naplnění jeho touhy: „Ah, pane, to byl
tenkrát den...Když si na něj vzpomenu, zapomínám na zítřek.“67

Zároveň se Don José stává nenasytným, chce vidět Carmen víc a víc, jeho
vášeň roste, s čímž Carmen nepočítá. Carmen se Donu José zjevuje nepravidelně,
v momentech, kdy dochází k důležitému zlomu ve vyprávění. Tato nepravidelnost
způsobuje čekání, které je pro Dona José neúnosné. Nemůže vyhledat Carmen,
kdy se mu zachce. Je to vždy Carmen, která se objevuje. Je zřejmé, že rozhoduje
Carmen, nikoliv Don José. Tím je Don José uveden do stavu naprosté závislosti.

Čekáním a nepravidelností se stupňuje jeho láska a vášeň:

„Mluvila pravdu. Byl bych býval moudrý, kdybych byl na ni přestal myslet.
Ale od toho dne v ulici Candilejo jsem nedokázal myslet na nic jiného. Celé dni
jsem se procházel a doufal, že ji potkám.“68

Absencí roste nejen touha milostná, ale také touha Carmen plně ovládnout.
Vášeň je vnímána jednak jako hrozba vlastní destrukce, ale také jako snaha zotro-
čit druhého. Touhou po vlastnictví a kořisti se uvnitř Josého rozpoutává žárlivost.
Nepovažuje Carmen za lidskou bytost, nýbrž za svůj výdobytek a kořist. Obje-
vuje se zde snaha dobývat, nikoliv milovat. Přání dobývat vede k destrukci vlastní
identity, protože dochází ke snaze co nejvíce se druhému přiblížit.

Tím, že se hrdina propůjčuje agresi, dochází také k uvolnění destruktivních
sil jeho osobnosti:

„Agresivita je částečně spojena s principem potěšení, nejen protože se jedná
o způsob odstranit ty, kteří prahnou po stejných objektech a tvoří tak překážku
k uspokojení našich tužeb, ale především protože samy násilné činy poskytují
potěšení a uvolňují naše ničivé pudy.“69

67Prosper Mérimée. Carmen. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 43.
68Prosper Mérimée. Carmen. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 44.
69 „En fait, l’agressivité a partie liée avec le princip du plaisir, non seulement parce-qu’elle

est le moyen d’éliminer ceux qui convoitent les mêmes objets que nous font l’obstracle à la
satisfaction de nos désirs, mais aussi parce-que les actes agressifs eux-mêmes procurent du
plaisir, en permettant la décharge de nos pulsion destructives.“ (Yves Reboul a Antonia Fonyi.
Mérimée. Toulouse: Presses universitaires du Mirail, 2005, s. 65)
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Tato agrese z vášně (žárlivosti) je osudnou Josého nadřízenému. Hrdina se
nechce s nikým dělit, což není zcela logické, protože Carmen Josému právoplatně
nenáleží.

V momentě vraždy nadřízeného je Josému navrženo nové živobytí, život ban-
dity. Je možné tvrdit, že postava bandity je postavou degradovaného vojáka vy-
užívajícího svých schopností proti společenskému řádu, kterého byl do nedávna
součástí. Don José se dostává na stranu chaosu a takto se cítí být bliže Carmen.
Vraždou nadřízeného Josému nezbývá nic jiného než následovat Carmen:

„Takhle lákavě mi ta čertovská holka líčila nový život, který mi přichystala,
jediný, pravda, který mi zbýval, když mi teď hrozil trest smrti. Co vám budu
říkat, pane. Přinutila mě k němu bez velké námahy. Připadalo mi, že jsem s ní
tímto životem, plným nebezpečí a vzdoru, těsněji spojen.“70

Zatímco Carmen dokonale zná psychologii svého milence, Don José nejeví
zájem poznat Carmen. Carmen je schopná lásky pouze na chvíli. Po uplynutí
této chvíle se snaží vyhledávat lásku jinde, protože její duše je nestálá. Tento
fakt Don José odmítá. Jeho iracionální mysl je zastíněna žárlivostí, a proto není
schopen proniknout do Carmenina srdce. Dalo by se říci, že jeho žárlivost je
druhem hlouposti, proto Carmen říká:

„Jsi ty žárlivec, odpověděla...tím hůř pro tebe. Jak můžeš být tak hloupý?
Nevidíš, že tě mám ráda? Nikdy jsem přece na tobě nechtěla peníze“71

Nezájmem o pochopení Carmeniny duše a povahy je Don José odsouzen k
patologické žárlivosti. V mnoha ohledech by se dalo říci, že Garcia je tím, kdo
Carmen opravdu miluje, protože respektuje její osobnost. Respektuje ji takovou,
jaká je, což je jedním z předpokladů opravdové lásky. Don José se naopak snaží
Carmen změnit a do jisté míry přivést na cestu „dobra“ . Tato snaha je proto
předem odsouzena k neúspěchu. Není totiž možné stavět kolem druhého zeď a
očekávat, že se druhý nebude snažit uprchnout. Don José tedy doopravdy nemiluje
Carmen pro to, kým ona je, je zamilován pouze do své představy o ní, do kořisti
pro dobývání.

Stále v něm žije naděje, že se Carmen změní: „Vícekrát chce Don José vě-
řit změně Carmen v hodnou a rozumnou dívku a také v konečné vítězství nad
zlem.“72

Doufá totiž v to, že se Carmen stejně jako on vzdá své vlastní identity: „Víš
70Prosper Mérimée. Carmen. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 49.
71Prosper Mérimée. Carmen. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 50.
72 „A plusieurs reprises, Don José veut croire à la conversion de Carmen en bonne sage fille, à

la victoire finale sur le mal.“ (Pierre Brunel. Dictionnaire des mythes littéraires. Paris: Editions
du Rocher, 1988, s. 267)
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přece, že ty jsi mne přivedla do záhuby, kvůli tobě se ze mne stal lump a vrah.“73

Don José vyčítá Carmen svoje vlastní rozhodnutí. Svádí na ni veškerou od-
povědnost za svůj pád i přes to, že dobře ví, že tato odpovědnost je jeho vlastní.
To vše si uvědomuje až po Carmenině smrti. Dalo by se říci, že dialog Dona José
a vypravěče je na jedné straně zpovědí, na straně druhé jde o jakousi sebereflexi.

Snaha o dominanci druhého tedy nutně vede k násilí. Zajímavý je v tomto
ohledu moment, kdy Don José přichází na to, že Carmen je vdaná. Toto přiznání
přichází v době, kdy je Don José relativně spokojený se svým životem a kdy se
mu zdá Carmenina konverze k dobru ještě možná. Carmen se snaží ze všech sil
oddálit moment odhalení této pravdy, protože předpokládá, jaké důsledky toto
přiznání bude mít:

„Byla ke mně vlídnější než kdy předtím; ale přece jen nechtěla, aby ji moji
druhové považovali za mou milenku; dokonce jsem jí musel všemožně přísahat,
že jim nic takového neřeknu. Byl jsem vůči tomu stvoření tak slabý, že jsem se
podřizoval všem jejím vrtochům.“74

Carmen moc dobře předpokládá všechny Josého kroky. Ví, že se jedná o su-
rového jedince, který je schopný všeho, jen aby byl s ní. Carmen se tedy velmi
rychle dostává do bodu, kdy je ohrožována její osobní svoboda, a je na čase se
bránit.

Když se Don José dozví o tom, že je Carmen vdaná, nejprve tento fakt do
jisté míry ignoruje, avšak je zřejmé, že v jeho mysli tato rána zůstává. Objevuje
se nová překážka dosažení štěstí, která se stává opět živnou půdou pro Josého
vášeň a přání dobývat. Do této doby, Don José zažívá relativně klidné chvilky,
avšak pomalu přichází moment prvního opravdového vzdoru ze strany Carmen.

Jedná se o moment, kdy se Don José snaží poroučet Carmen po té, co jí v
Gibraltaru přistihne v bytě jistého Angličana:

„jestli budeš takhle dál vyřizovat ty cikánské záležitosti, postarám se, aby to
bylo naposledy. Ale podívejme se, jsi snad můj rom, abys mi takhle poroučel?
Jednooký s tím souhlasí, tak co je tobě do toho?“75

Carmen má pravdu, Don José nemá právo poroučet z žadného titulu, protože
podle zvyklostí mu Carmen nenáleží. Touto provokativní větou si Don José uvě-
domuje, co je třeba udělat. Carmen touto větou také prokazuje, že Garcia je tím,
kdo je schopný zaručovat blaho celé skupiny, protože si uvědomuje, že Carmen je
skupině prospěšná a materialně ji zajišťuje. Tento fakt Don José nevidí, je příliš
zaslepený žárlivostí, a tím je zhoubný jak pro sebe samého, pro Carmen, ale také

73Prosper Mérimée. Carmen. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 70.
74Prosper Mérimée. Carmen. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 51.
75Prosper Mérimée. Carmen. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 58.
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pro celou skupinu.
Don José se snaží dokázat svoji mužskou sílu soubojem s Garciou z jediného

důvodu – dobýt Carmen. Naivně se domnívá, že tímto činem získá věrnost a lásku
Carmen. Když Carmen říká:

„Nemáš mě rád, jdi pryč,“76 má naprostou pravdu. Don José totiž není scho-
pen lásky. Láska pro něho znamená naprosté podřízení a dobytí druhého. Pro
Carmen je láska :

„odmítnutí veškeré oddanosti a nátlaku a také právo být svým pánem.“77

Tím, že neexistuje symetrie v obou koncepcích lásky, postavy jsou odsouzené
k nekonečné frustraci. Získat lásku zotročením druhého je odsouzeno k neúspěchu,
stejně tak totální obětování své individuality.

Don José nemá navíc žádnou čest a důstojnost, které mu nebrání v tom uhodit
ženu. V příběhu je zaznamenáno několik okamžiků, kdy má Don José chuť Carmen
udeřit, ale neodhodlá se k tomu. Možná proto, že v něm stále přežívá něco z
civilizovaného světa, který byl nucen opustit. Možná v něm stále přežívají dávno
zapomenuté hodnoty. Tyto hodnoty jsou však nenávratně pryč v momentě, kdy
Carmen udeří.

Náhle se totiž objevuje postava Lucase. Don José se snaží opět poroučet, avšak
Carmen svými argumenty vítězí:

„Nechci ani chlapa, ani jeho peníze, odpověděl jsem, a zakazuji ti s ním mluvit.
Dej si pozor, pravila mi, když mi někdo v něčem brání, zrovna to hned udělám.“78

Tuto hádku Josého ego neunese, proto se uchyluje k násilí, jakožto poslední
možností k obhájení své mužské pozice. Agrese představuje jeho poslední naději,
avšak dosahuje tím opačného efektu, než ve který doufal. Myslí si totiž, že na
základě agrese dojde k obrácení druhého k „rozumu“, nicméně k tomu nedochází.
Carmen zůstává stále stejná, věrná sama sobě a svým hodnotám.

Don José se uchyluje k násilí, protože přestal být pro Carmen zajímavým.
Proto vykonává poslední zoufalý čin, vraždu milované osoby:

„Nemám chuť zabíjet všechny tvé milence: zabiju tebe!“79

Don José není dostatečně silný k tomu, aby spáchal sebevraždu, místo toho
páchá daleko větší zločin, který je důkazem jeho největší slabosti, a tou je jeho
pýcha. Nemiluje nikoho jiného než sám sebe.

76Prosper Mérimée. Carmen. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 61.
77 „le refus de tout attachement, de toute contrainte et le droit disposer d’elle-même.“ (Pierre

Brunel. Dictionnaire des mythes littéraires. Paris: Editions du Rocher, 1988, s. 270)
78Prosper Mérimée. Carmen. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 65.
79Prosper Mérimée. Carmen. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 67.
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Posedlý žárlivostí se Don José ptá Carmen, zda stále miluje Lucase. Carmen
odpovídá na tuto otázku s naprostou upřímností:

„Ano, měla jsem ho ráda, chvíli jako tebe, možná míň než tebe. Teď už nemám
ráda nic a nenávidím se za to, že jsem tě milovala.“80

Těmito odpověďmi zabodává pomyslnou dýku do srdce Dona José, těsně před
svojí smrtí. Nenávidí sama sebe za to, že milovala Dona José, protože nyní musí
za tuto lásku zaplatit svým životem. V zápalu boje tedy odhazuje prsten, poslední
důkaz jejich lásky. Jedná se o její poslední provokaci, ale zároveň o její osvobození.

Tímto osvobozením z posledních sil si Don José uvědomuje, jak byla jeho
snaha marná. Z Dona José se stává živoucí obraz neštěstí. Zůstává již jen on sám
s uvědoměním si marnosti vlastního postavení.

Následující citát poskytuje velice dobré shrnutí: „Nakonec, řekněme to přímo,
v Mériméeově povídce, peklo je José. José, který zabíjí protože již není vnímán
jako zajímavý; José, který považuje milovanou bytost jako svůj majetek, svoji
věc, předmět. José, kterého není možné milovat dlouho, protože...co jiného může
druhému nabídnout?“81

2.2.2.2 Orso della Rebbia

Orso della Rebbia je zachycen, stejně jako Don José, v době, kdy je jistou
nepřízní osudu zbaven své perspektivní kariéry. Jde o prvního důstojníka, který
byl po bitvě u Waterloo připraven o polovinu svého žoldu, nejspíše protože byl
Napoleonův krajan. Pád prvního císařství ho tedy připravuje o kariéru, ale i o
celkovou naději. Odebírá se na svůj rodný ostrov, protože již nemá důvod trávit
svůj čas ve Francii:

„Byl jsem propuštěn s polovičním platem, asi proto, že jsem byl u Waterloo a
že jsem Napoleonův krajan. Vracím se domů s malou nadějí a s málo penězi.“82

Na svůj rodný ostrov se vrací po dlouhé době. Odešel velmi mladý kvůli
studiím a také kvůli vojenské škole. Jeho otec ho poslal na vojenskou školu,
protože toto povolání se v rodině předávalo z generace na generaci.

V důsledku dlouhého pobytu mimo ostrov se Orso vzdaluje korsické mentalitě
a zvyklostem. Dostává se mu francouzského vzdělání a tím si do jisté míry za-
jišťuje status civilizovaného občana. Z takovéhoto pohledu je Korsika stále ještě

80Prosper Mérimée. Carmen. Praha: Vyšehrad, 1999, s. 70.
81 „Finalement, disons-le sans ambages, dans la nouvelle de Mérimée, l’enfer, c’est José. José

qui tue parce-qu’on a cessé de le trouver intéressant; José qui considère l’être aimé comme
son bien propre, sa chose, un objet; José qu’on ne peut aimer longtemps, car... qu’offre-t-il
à l’autre?“ (Antonia Fonyi. Prosper Mérimée: écrivain, archéologue, historien. Genève: Droz,
1999, s. 186)

82Prosper Mérimée. Colomba a jiné povídky. Praha: SNDK, 1959, s. 14.
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zaostalým a divokým ostrovem, kterému vládnou primitivní a přízemní mravy.
Korsiku si Orso pamatuje takto:

„Korsiku, kterou opustil v útlém mládí, zprvu, aby studoval na gymnasiu a
potom na vojenské škole, zůstávala v jeho mysli okrášlena poetickými barvami. Se
zanícením hovořil o jejích horách, lesích a rázovitých zvycích jejích obyvatel.“83

Orso se tedy vrací na ostrov jako civilizovaný občan, který opovrhuje nejdůle-
žitejším korsickým zvykem, kterým je vendeta. Z pohledu civilizovaného člověka
je vendeta primitivním a zastaralým zvykem, který postrádá relevanci. Proto
Orso seznamuje angličanku Miss Nevilovou s příběhem Sampiera Corsa, který se
mu jeví jako příliš zastaralý na to, aby stále vypovídal skutečnosti: „Jeho čin
omlouvají divoké mravy té doby.“84

Avšak během svého návratu na ostrov, Orso poznává, že tyto primitivní a
zastaralé mravy a zvyklosti stále přetrvávají. Korsika se tedy zdaleka nemění od
dob Sampierových tak, jak Orso předpokládá.

Tyto zvyklosti se mu jeví jako chaotické a necivilizované, avšak stejně tak
dobře chápe, že jsou nezbytným základem pro fungování této klanové společnosti.
Jelikož si Orso uvědomuje svůj korsický původ, je stavěn do pozice váhání mezi
dvěma instinkty, instinkt své rodné země a instinkt civilizovaného občana, kterým
se stal mimo ostrov.

Důležité je setkání s prefektem, který se ujišťuje o záměrech přivádějících Orsa
zpět na ostrov. Zdá se, jako by sám prefekt kladl do Orsovy mysli možnost pomsty,
avšak Orso jakožto civilizovaný jedinec tuto možnost odmítá. Stejně tak o svém
přesvědčení nevykonat pomstu ujišťuje Miss Nevil. Přiznává ale, že přicházejí
chvíle, kdy se jeho myšlenky stávají chaotickými a ovládá ho obávaný instinkt
země(kraje):

„Víte, slečno, mívám i okamžiky, kdy se ve mně instinkt mého kraje pro-
bouzí.“85

Stejně jako uvnitř Dona José dochází i k vnitřnímu souboji v Orsovi. Znovu
se utkává chaos a pořádek, ale nejedná se zde o stejný typ souboje. Uvnitř Dona
José dochází ke střetu povinnosti a potěšení. Uvnitř Orsa jde spíš o souboj mezi
civilizovaným, a z jeho pohledu, chaotickým řádem. Jde o souboj přirozeného,
vžitého instinktu a civilizace. Orso totiž poznává dva typy výchovy a dosahuje
momentu, kdy neví, podle které z nich se má řídit.

Je opět zřejmé, že hlavním problémem je jeho vlastní nerozhodnost, která se
stává velkou výhodou pro Colombinu manipulaci. V tomto příběhu jsou předsta-

83Prosper Mérimée. Colomba a jiné povídky. Praha: SNDK, 1959, s. 20.
84Son crime a pour excuse les mœurs sauvages du temps[...] (Prosper Mérimée. La Vénus

d’Ille: Colomba ; Mateo Falcone. Paris: Gallimard, 1999, s. 121)
85Prosper Mérimée. Colomba a jiné povídky. Praha: SNDK, 1959, s. 26.
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veny tyto dva typy výchovy dvěma ženskými postavami. Na jedné straně se jedná
o Colombu, na straně druhé zde hraje důležitou roli slečna Lydia.

Slečna Lydia pro Orsa do značné míry představuje jakési vykoupení. Jakožto
právoplatná členka civilizované společnosti se pro něho stává strážným andělem.
Má ambici odradit Orsa od myšlenek na pomstu:

„Od té doby, co se snažila studovat jeho povahu, řekla si, že by bylo škoda
nechat tohoto mladého muže upadnout do záhuby a že pro ni bude záslužným
činem přivést Korsičana na správnou cestu.“86

Svým charakterem pozorovatelky může připomínat vypravěče z Carmen. Jako
kdyby Orsova konverze k dobru byla pro ni jakýmsi experimentem. Představuje
pro Orsa správný směr, tedy směr vedoucí z chaosu zpět do civilizace. Jedině ona
je východiskem pro tohoto až příliš civilizovaného divocha.

Na straně druhé Colomba, která představuje přirozený instinkt, postupně pře-
konává vliv slečny Lydie. Orsovo setkání se sestrou je tedy zlomovým pro jeho
příští determinaci. Orso svou sestru nejprve nepoznává, protože spolu nevyrůs-
tali, ale Colomba svého bratra ano: „Orso byl už docela blízko a se zájmem si ji
prohlížel.“87

Colomba je představitelkou společenského řádu na Korsice a stává se tak hr-
dou zastánkyní místních tradic a zvyklostí. Colomba a spolu s ní celé městečko
Pietranera žije v domnění, že Orso přijel zpět na Korsiku se záměrem pomstít se.
Z Orsova pohledu se spíš jedná o únik ze světa, kterému není nadále prospěšný,
avšak odmítá býti prospěšným i svému rodnému společenství. Dvě ženské postavy
se tedy zdánlivě vyskytují v opozici.

Orso moc dobře ví, že vykonat pomstu znamená obhájit svou pozici v tomto
ostrovním společenství. Orsova pozice je do doby vykonání pomsty nejistá. Tím,
že nechce vykonat pomstu, odmítá být synem svého otce a také bratrem své sestry.
Může tak dojít k Orsově naprosté izolaci a ztrátě jeho vlastní rodinné příslušnosti.
Z tohoto prostého důvodu je vykonání pomsty naprosto nutné. Jeho jediný úkol
je tedy jasně vytyčen, pomstít otce a nastavit znovu ztracenou rovnováhu v rámci
rodiny. Je třeba, aby zabil potomky advokáta Barriciniho, protože může dojít k
tomu, že dřive nebo později se on sám stane jejich obětí. Pomsta je tedy otázkou
přežití v rámci společenství: „mladí mají starost o otcovskou krev, jako by byli
všichni bastardi.“88

Pomsta také tvoří pomyslnou překážku k naplnění Orsovy lásky ke slečně
Lydii. Nejprve se zdá, že tato překážka je nepřekonatelná. Orso má strach, že

86Prosper Mérimée. Colomba a jiné povídky. Praha: SNDK, 1959, s. 23.
87Prosper Mérimée. Colomba a jiné povídky. Praha: SNDK, 1959, s. 28.
88les jeunes se soucient du sang de leur père comme s’ils étaient tous des bâtards. (Prosper

Mérimée. La Vénus d’Ille: Colomba ; Mateo Falcone. Paris: Gallimard, 1999, s. 226)
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po vykonání pomsty bude v Lydiiných očích představovat divocha, který podlehl
primitivním mravům svého společenství:

„Neuposlechl jsem vás, slečno Nevilová...a nebyl bych se v tom okamžiku od-
vážil vám přijít na oči.“89

Paradoxně vykonání pomsty znamená shledání dvou milenců. Je třeba zmínit,
že v očích slečny Nevilové se Orso začne jevit zajímavým v momentu, kdy se
dozvídá o pomstě. V tomto momentu se Orso z nudného prvního důstojníka
stává románovým hrdinou:

„Tyto zajímavé informace znatelně změnily chování a poměr slečny Lydie k
poručíkovi della Rebbia. Od tohoto okamžiku se v očích romantické Angličanky
stal osobností.“90 Orso takto získává jakýsi háv exotična.

Pomsta v příběhu slouží jako překážka pro rozkvět lásky mezi Orsem a Ly-
dii. Pomsta je zárověn důvodem jejich spojení. Po vykonání pomsty se Lydia a
Colomba nenacházejí nadále v opozici, ale stávají se spojenkyněmi. Je možné tvr-
dit, že slečna Lydia se stává Orsovou cenou za vykonání pomsty. Je zřejmé, že
pomsta napravuje Orsovo jméno a také naplňuje nepsané právo syna na pomstu
svého otce. Tímto tedy osvobozuje sebe a svoji sestru z pozice sirotků, napravuje
pověst své rodiny a získává jakýsi přístup do dospělého a legitimního života. Až
do poslední chvíle se zdá, že pomsta je zatracením, ale je tomu právě naopak,
pomsta je vykoupením pro všechny postavy. Je možné říci, že pomsta je jakýmsi
rituálem pro přechod do dospělosti, a svatba se slečnou Lydií se tak stává jejím
přímým důsledkem.

Na základě tohoto svazku vzniká rodina nová. Kolonel Nevil se pro Orsa stává
novou otcovskou figurou. Colomba je mateřskou figurou jak pro Lydii, tak pro
budoucího potomka. Ustavuje se takto nová domácnost, s úzce spjatými vazbami,
jako byla rodina stará. Tímto způsobem si z poloviny vymřelá rodina ustavuje
svou progenituru. V míru se zde setkává civilizace i chaotičnost.

Před vykonáním pomsty se Orso bezpochybny jeví jako slabý článek rodiny
della Rebbia a zároveň celé společnosti. Jeho slabost plyne z jeho nečinnosti
a nerozhodnosti. Jedná se zde o jakousi nemožnost výběru. Orso vnitřně cítí,
že inklinuje spíše k civilizovanému typu společnosti: „Avšak měl opravdu chuť
pomstít svého otce po korsicku?“91

Proto souhlasí s prefektem, představitelem instituce, že advokát Barricini je
Colombou odsuzován neprávem. Colombino nepodložené přesvědčení totiž podle
Orsa plyne ze zvyklostí, na základě kterých byla jeho sestra vychovávána. Co-
lomba podle něho není schopna racionálního uvažování, protože je příliš ovládána

89Prosper Mérimée. Colomba a jiné povídky. Praha: SNDK, 1959, s. 113.
90Prosper Mérimée. Colomba a jiné povídky. Praha: SNDK, 1959, s. 20.
91Mais avait-il réellement envie de venger son père à la corse? (Prosper Mérimée. La Vénus

d’Ille: Colomba ; Mateo Falcone. Paris: Gallimard, 1999, s. 168)
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instinktem země: „Colombo! [...] ztrácíš v rozčilení rozum.“92 Také by se dalo
říci, že Orso se stydí za Colombino chování, i když se ocitají v přítomnosti obou
Angličanů.

Až do poslední chvíle hrdina pomstu odmítá, ale ve chvíli, kdy k tomuto činu
dojde, uvědomuje si prozřetelnost své sestry. Orso není rozhodně agresivním a
surovým jedincem. Je zřejmé, že Colomba je v příběhu původcem veškeré agrese
a nenávisti. To se také projevuje ve chvíli, kdy dochází k odhalení důkazů o ad-
vokátově vině: „Pýchou zářící Colomba je pozorovala jednoho po druhém, opřena
o pušku, která rozhodla o vítězství.“93

Na rozdíl od Dona José Orso není tím, kdo jedná surově, ale je spíše pasivně
pronásledován nepřízní osudu.

Role této nepřízně je zčásti podporována Colombou, která svého bratra skrytě
vede k této nepřízni. Nepřízeň osudu může být zároveň i přízní osudu. Záleží na
tom, z jakého úhlu pohledu se na tuto osudovost nahlíží. Z pohledu civilizovaného
způsobu výchovy se jedná zcela jistě o nepřízeň. Z pohledu klanové společnosti
se jedná o přízeň osudu, tedy o vyplnění dlouho očekávaných povinností.

Osudovost nabývá na síle v momentu střelby. Během příběhu tato osudovost
graduje díky postavě Colomby. Orso se pouze podřizuje, nesnaží se proti ní bojo-
vat, protože cítí, že to není možné. Jisté je, že pomsta musí být naplněna, i přes
to, že Orso není plně přesvědčen o tom, že se jedná o dobré řešení.

Nepřátelé jsou zastřeleni jakoby náhodou. Orso je nemá v úmyslu zabít, jedná
se o jakési náhodné nasměrování střel: „stihl mě krutý osud,“94 píše Orso v dopise
slečně Lydii.

Je zřejmé, že role osudovosti je v tomto příběhu silnější než v příběhu o Car-
men. Osudovost má v tomto případě optimistické vyústění, zatímco v Carmen
je zatracení Dona José zřejmé již od počátku. Toto zatracení má předpoklady v
jeho vlastní neschopnosti ovládat se. U Orsa však žádný takový problém není pro-
kazatelný, je totiž slušným občanem, který ctí hodnoty civilizované francouzské
společnosti.

Uvnitř Orsovy postavy se tedy neodehrává jednoznačně souboj mezi supere-
gem a id, ale mezi dvěma superegy (ženskými postavami) postavenými do opozice.
V příběhu o Carmen chybí protipól k femme fatale, kterým je postava Lydie, a
s absencí této postavy v příběhu se nevyskytuje ani naděje. Orso není odsouzen
k zatracení, protože se navzdory svému osobnímu přesvědčení nevzdaluje svým
původním společenským hodnotám, a tím získává naději na vykoupení.

I přes to, že se Orso v mnoha ohledech liší od Dona José, schéma oběti femme
92Prosper Mérimée. Colomba a jiné povídky. Praha: SNDK, 1959, s. 74.
93Prosper Mérimée. Colomba a jiné povídky. Praha: SNDK, 1959, s. 83.
94Prosper Mérimée. Colomba a jiné povídky. Praha: SNDK, 1959, s. 107.
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fatale zůstává stejné – věčný boj se sebou samým v důsledku své vnitřní slabosti
a nevyhraněnosti. Oběť duality a beznaděje naplňuje svůj osud, věčně pronásle-
dována temnou bytostí femme fatale.
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3. Femme fatale a její podoby v
dalších obdobích

Femme fatale byla vždy přítomna ve fantazii evropských čtenářů. Svého vr-
cholu však tento literární mýtus dosahuje až ke konci století, v období „Belle
Époque“ . Tato tematika se dále rozvíjí, především v oblasti literatury, ale také
v malířství. Umělecká ztvárnění tedy neuvádějí zcela nový vzorec chování této
postavy, naopak přepracovávají to, co již v kultuře existovalo:

„Uvést Femme fatale neznamená popsat novými formami ztvárnění ženský
typ objevující se teprve nedávno. Znamená to převzít a ztvárnit již po několikáté
určité vzorce chování nebo strachy, které toto chování vždy podněcovalo.“1

Dochází tedy k tomu, že spisovatelé přicházejí s novými formami uměleckého
projevu, které aplikují na látky starší. Femme fatale se tímto stává literárním
mýtem konce 19. století. Je však nutno říci, že tento literární mýtus se stává
předmětem plné analýzy až retrospektivně v pozdějších obdobích:

„Femme fatale je spíše výsledkem retrospektivní analýzy různých autorů za-
bývajících se a posteriori mnohými portréty žen, které jim nabízelo končící 19.
století.“2

Je zřejmé, že všechna ztvárnění femme fatale mají velice podobné schéma
vlastností, avšak literatura konce 19. století dosáhla vrcholu v množství originál-
ních variant. Na pomezí romantismu a tzv. realismu je možné setkat se například
s Flaubertovou Emou Bovaryovou(1856):

„Emma Bovaryová byla diabolizovanou ženskou postavou, která byla svým
chováním a sexualitou považována za zodpovědnou za všechny své útrapy.“3

Dalším příkladem mohou být portréty pařížských „ztracených dívek“ , napří-
klad Marguerite Gautier – Dáma s Kaméliemi (1848), která byla osudnou ženou
Armandovi. Z období naturalismu pochází Nana, bestiální žena ničící muže ko-

1 „Introduire la Femme fatale ce n’est pas décrire, avec des formes de représentations nou-
vellement inventées, un type féminin récemment apparu, c’est reprendre et représenter, pour
la énième fois, certains comportements ou les peurs qu’ils peuvent inspirer, depuis toujours.“
(Béatrice Grandordy. La Femme Fatale: Ses origines et sa parentèle dans la modernité. Paris:
Editions L’Harmattan, 2013, loc 1348)

2 „La Femme fatale est plutôt le fruit d’une analyse rétrospective de différents auteurs, qui
se sont penchés a posteriori sur les nombreux portraits de femmes que leur proposait le 19e
siècle finissant.“ (Béatrice Grandordy. La Femme Fatale: Ses origines et sa parentèle dans la
modernité. Paris: Editions L’Harmattan, 2013, loc 1228)

3 „Emma Bovary était un personnage féminin diabolisé dont la conduite et la sexualité étaient
considérées comme responsables de tous ses maux.“ (Béatrice Grandordy. La Femme Fatale:
Ses origines et sa parentèle dans la modernité. Paris: Editions L’Harmattan, 2013, loc 1195)
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lem sebe. Je zřejmé, že s postupem doby a s novými ztvárněními se femme fatale
stává agresivnější.

Femme fatale krystalizuje především v období dekadence. Podle Maria Praze
je jakýmsi spojovacím článkem mezi vypjatým dekadentismem roku 1880 a ro-
mantickou generací roku 1830 nepochybně spisovatel Jules Barbey d’Aurevilly se
svým souborem povídek Ďábleské novely. Ve svém díle poskytuje čtenáři celou
škálu femmes fatales, ve kterých je možno spatřovat vlastnosti a motivy obsažené
v Carmen i Colombě.

Je třeba poznamenat, že Barbey byl velmi ostrým kritikem stylu Prospera
Mériméea, kterému vyčítal jistou „suchost“ . V článku „Barbey d’Aurevilly juge de
Mérimée“ autor (Pierre Glaudes) píše, že Barbey odsuzoval Mériméea za jakousi
neplodnost stylu, a také za nedostatek fantazie:

„Mérimée je v jeho očích duchem postrádajícím hojnou, plodnou a tvůrčí
imaginaci.“4

Barbey mu dále vytýká, že jeho styl je až příliš podroben kritické a chladné
analýze: „Tento až příliš francouzský duch podrobený chladné analýze vyhledává
především jasnost a stručnost.“5

Barbey vidí Mériméea jako romatika bez elánu, který se postupně přetváří v:
„nemilosrdného realistu“6

Z důvodu chladnosti stylu je Mériméeovi vyčítáno také to, že neumí doko-
nale popsat vášně. Barbey říká: „chladná kresba vášně, které je Merimée pouze
schopný.“7

Avšak největší propast mezi těmito dvěma spisovateli tvoří především jejich
rozdílné vidění zla. Zatímco Prosper Mérimée je bezvýhradným pesimistou a v
jeho díle zlo není ani potrestáno ani napraveno, Barbey vidí peklo jako jakési
„podzemní nebe“8

I přes to však Barbey dokáže vidět některá Mériméeova díla, pozitivně, Pierre
Glaudes uvádí: „povídky jako Carmen, Colomba nebo Etruská váza, díla, která
má Barbey podle vlastních slov nejraději z Mériméeovi produkce.“9

4 „Mérimée est d’abord à ses yeux un esprit dépourvu d’imagination créatrice, planteureuse
et féconde.“ (Yves Reboul a Antonia Fonyi.Mérimée. Toulouse: Presses universitaires du Mirail,
2005, s. 37)

5 „Cet esprit trop français par la froideur d’analyse, qui recherche avant tout la clarté et la
concision. “ (Yves Reboul a Antonia Fonyi. Mérimée. Toulouse: Presses universitaires du Mirail,
2005, s. 38)

6 „un réaliste sans pitié“ (Yves Reboul a Antonia Fonyi. Mérimée. Toulouse: Presses univer-
sitaires du Mirail, 2005, s. 39)

7 „la froide peinture de la passion dont Mérimée est seulement capable.“ (Yves Reboul a
Antonia Fonyi. Mérimée. Toulouse: Presses universitaires du Mirail, 2005, s. 39)

8 „le ciel en creux.“ (Yves Reboul a Antonia Fonyi. Mérimée. Toulouse: Presses universitaires
du Mirail, 2005, s. 40)

9 „des nouvelles comme Carmen, Colomba ou Le vase étrusque, l’œuvre que Barbey, de son
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Je zvláštní, že mezi těmito spisovateli existovala tak významná propast. Oba
dva jsou si totiž velmi podobní. Pierre Glaudes podtrhuje především stejné nadání
pro žánr povídky, a také zvláštní pozici v rámci romantického hnutí. Oba dva se
zajímají o temné stránky lidské duše i o vášně překračující společenský řád. V
momentě vydání Ďábelských novel se postupně začíná hovořit o podobnosti mezi
těmito dvěma spisovateli:

„jeden novinář jménem Lescure píše pro La Presse článek podtrhující příbuz-
nost mezi Barbeyem a Mériméem: tyto povídky nejsou nemravné, ale mají v sobě
mravnost, která není cudná, nýbrž stvořená pro silné osoby. Jde výhradně o čtení
mužské nebo ženské, ale pro ženy, kterým se nepoplete hlava.“10

Je třeba říci že, Barbey d’Aurevilly dosahuje oproti Mériméeovi větší sugestiv-
nosti a také reálnosti svých figur, protože je usazuje do prostředí francouzského.
Neuchyluje se ke vzdálenému exotismu ovládanému všudypřítomným zlem, ný-
brž nechává pronikat toto zlo do dobového prostředí. Femme fatale není nadále
pouhým výplodem spisovatelovy fantazie, ale réalnou ženou. Zvrácenost jde ruku
v ruce s krásou a záhadou vzbuzující fascinaci:

„Žena je ve své prvotní podstatě bytostí nevědomou, posedlou neznámým a
tajemným, nachází se pod vládou zla v podobě perverzní a ďábelské svůdnosti.“11

Ženská postava se objevuje podle tradičního schématu femme fatale. Jedná se
o ženu neobyčejně krásnou, která na sebe velice často bere podobu lidské šelmy.
Jde o ženy na jedné straně nenápadné, tiché až záhadné, na straně druhé jsou tyto
ženy schopné nezvyklé agresivity, výbušnosti, která v mnoha případech zachází
až ke kriminalitě. Jsou to velice silné osobnosti schopné dominovat muže, nehledě
na jejich věk či původ.

Je možné uvést dva konkrétní příklady, na kterých je dobře vidět podobnost
Mériméea a Barbeyho.

Rosalba La Pudica z povídky Hostina neznabohů je ztělesněním všech hříchů
a v mnohém se podobá Carmen. Major Idow v této povídce připomíná Dona José.
Avšak La Pudica se liší od Carmen svým nepřístupným vzezřením sfingy, která
nedává najevo svůj pravý charakter. Pod rouškou ctnosti a jakéhosi vyděšeného

propre aveu, aime le plus dans la production mériméenne.“ (Yves Reboul a Antonia Fonyi.
Mérimée. Toulouse: Presses universitaires du Mirail, 2005, s. 44)

10 „un journaliste de La Presse du nom de Lescure publia un article [...] qui soulignait [...] la
parenté entre Barbey et Mérimée: ces nouvelles, certes ne sont pas immorales; mais elles sont
d’une moralité qui n’est pas bégueule et faite pour les forts. C’est exclusivement une lecture
virile ou féminine, mais pour les femmes auxquelles la tête ne tourne point...“ (Yves Reboul a
Antonia Fonyi. Mérimée. Toulouse: Presses universitaires du Mirail, 2005, s. 47)

11 „La Femme, dans son essence première, l’être inconscient, folle de l’inconnu, du mystère,
éprise du mal, sous la forme de séduction perverse et diabolique.“ (Mario Praz. La chair, la
mort et le diable: dans la littérature du 19e siècle : le romantisme noir. Paris: Editions Denoël,
1977, s. 253)
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panenství se skrývá krutost této ženy, což odhaluje závěr povídky. Nejde tedy
nadále o upřímnou Carmen ukazující své pravé já, ale naopak o demonickou lhářku
libující si v zatracení své oběti.

Podobná je role Hauteclaire Stassin v povídce Bonheur dans le crime, v mnoha
ohledech připomínající Colombu. Tato dívka, podobně jako Colomba, vykazuje
překvapující sílu, čímž imponující knížeti de Savigny. Svým vřelým vztahem ke
zbraním, neobyčejnou krásou a chlapeckým charakterem se Colomba a Hautec-
laire nepochybně přibližují. Jejich odlišností však je překročení hranic veškerého
řádu, kterého se Hauteclaire dopouští vraždou kněžny de Savigny. Nejde zde o
naplnění předem daného osudu v zájmu celého společenství, nýbrž o krvelačný
čin vykonaný z vlastního sobeckého zájmu jednotlivce.

Vlastnosti femmes fatales Barbeyho d’Aurevilly lze shrnout asi takto:

„Ženy popisované d’Aurevillym jsou dravé. Jak se často stává u všech spiso-
vatelů této doby, silné pohlaví je tím slabým.“12

Je zřejmé, že charakter postav Carmen a Colomby se s nástupem další umě-
lecké generace vyhraňuje, démonizuje a také maskulinizuje. Z čarodějné Colomby
a ďábelské Carmen se stává démon, který se nezastavuje před nikým a ničím, a
na základě své svůdnosti likviduje své mužské oběti. Ze ženské hrdinky se stává
neúprosná „požíračka mužů“ . Přívlastek „fatale“ se stává oprávněným i z hlediska
celkového společenského vývoje:

„Kolem let 1850 až 1880 se žena evidentně může stát fatální, protože myšlenka
smrti a smrtelného zápasu ve vztahu k sexuálnímu napětí a síle nevědomí je od
té doby přijata.“13

Všechny tyto popsané vlastnosti krystalizují do jedné z nejmarkantnějších po-
stav femme fatale konce století – Salomé. V druhé půli 19. století je ve francouzské
literatuře, především s nástupem dekadence, zřejmá tendence k přepisu příběhů
biblických ženských postav. Proto se v literatuře množí portréty biblických fem-
mes fatales, jako například již zmíněné Salomé. Jde tedy o typy ženských postav,
které v lidských myslích zanechaly svůj otisk:

„V křesťanské Evropě [...] je žena hrozbou, nebezpečnou svůdnicí, dokonce i
pomocnicí Satana [...] ideál představuje panenství [...]“14

12 „Les femmes décrites par d’Aurevilly tiennent du fauve; comme souvent chez les écrivains
de cette période, le sexe fort est le faible.“ (Mario Praz. La chair, la mort et le diable: dans la
littérature du 19e siècle : le romantisme noir. Paris: Editions Denoël, 1977, s. 270)

13 „La Femme pouvait clairement, vers 1850-80 devenir Fatale, puisque la reconnaissance de
l’idée de mort, et de combat à mort, dans la tension sexuelle et dans le pouvoir de l’inconscient,
était désormais accréditée.“ (Béatrice Grandordy. La Femme Fatale: Ses origines et sa parentèle
dans la modernité. Paris: Editions L’Harmattan, 2013, loc 1337)

14 „Dans l’Europe chrétienne [...] la femme est une menace, une dangereuse tentatrice, voire
une auxiliaire du Satan [...] l’idéal est dans la virginité [...]“ (Marc Bochet. Salomé: Du voilé
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V 19. století vznikají ztvárnění Salomé – krvelačné a hrůzné panny před-
stavující podvědomý strach z kastrace. Jedná se o pokračující projev mysoginie
přítomné v celém 19. století. Ztvárnění Salomé v sobě zahrnují všechny motivy a
vlastnosti, které byly doposud analyzovány u ostatních hrdinek.

Nachází se zde motiv osobní pomsty, motiv vraždy a s tím spojená krutost,
nespoutaná vášeň spolu se zatracením, krása, svůdnost a také neschopnost odolat
pokušení. V rebelství Salomé se odráží dvojice Carmen – Don José, stejným
způsobem La Pudica – zvrácená panna, ale také Colomba s motivem pomsty a
svojí mužností.

Salomé je krystalizací všech těchto žen a tím se stává takzvaným „mythe fin-
de-siècle“ . Ve francouzském prostředí může být interpretace Salomé po porážce
roku 1870 i taková, jakou uvádí Marc Bochet ve své knize Salomé:

„Herodes, tetrarcha se sehnutými rameny [...] bude připomínat, po debaklu
1870, slabého Napoleona III. zodpovědného za katastrofu; zatímco popravený pro-
rok bude [...] symbolem naděje a znovuzrození [...] Nebude Salomé jako zlomená
Francie?[...] jakousi národní múzou, revoltující bojovnicí.“15

Salomé je novodobějším čtenářům známá především díky verzi Oscara Wildea.
Oscar Wilde zobrazuje Salomé jako nečistou revoltující prostitutku, která se staví
proti čistotě a nepřístupnosti Jana Křtitele. Toto zobrazení se zdá být v jistých
ohledech až extrémním, a navazuje také velmi volně na původní biblickou verzi.

V příběhu je možné spatřovat hned několik obětí. Jan Křtitel a Herodes jsou
oběťmi Salomé, ovšem každý z jiného důvodu. Herodes je obětí své vlastní ne-
schopnosti odolat pokušení, zatímco Jan Křtitel se stává obětí zrůdné lásky Sa-
lomé. Oscar Wilde si do své verze nezávisle přidává téma zamilované Salomé, a
tím se tato verze stává atraktivnější pro tehdejší čtenářstvo a diváctvo.

Z hlediska francouzské literatury jsou nejznámějšími zpracováními zejména to
Flaubertovo (Herodias), kde dochází ke splynutí dvou ženských figur – Herodiady
a Salomé, a pozornost je především upřena na motiv tance a hostiny. Ve verzi
Stéphana Mallarméa se také objevuje splynutí Herodiady a Salomé. Jedná se buď
o Herodiadu nebo Salomé, a nebo Salomé a Herodiadu v jedné osobě. Mallarmé
spíše vyjadřuje její strach z osamocení. Důraz je kladen na její panenství, které
je pronásledováno morbidními myšlenkami.

Huysmans ve svém díle Naruby podává vyčerpávající popis obrazu Gustava

au dévoilé : métamorphoses littéraires et artistiques d’une figure biblique. Paris: Cerf, 2007,
s. 121,122)

15 „Hérode, le tétrarque aux épaules voûtées[...]évoquerait après la débâcle 1870 le faible Na-
poléon III. responsable du désastre – tandis que le prophète décapité serait [...] signe d’espérance
et de renouveau [...] Salomé ne serait-elle pas la France brisée [...] Une sorte de muse patrio-
tique, une pasionaria de révolte.“ (Marc Bochet. Salomé: Du voilé au dévoilé : métamorphoses
littéraires et artistiques d’une figure biblique. Paris: Cerf, 2007, s. 125)
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Moreaua Zjevení. Jules Laforgue přispívá k originální verzi Salomé, kde tato nej-
slavnější biblická tanečnice netančí. Avšak je třeba říci, že tato zpracování dnes
nedosahují takového věhlasu, jako právě to Wildeovo:

„Salomé, Flauberta, Moreaua, Laforguea a Mallaréa jsou známy pouze sečtě-
lému publiku s vybraným vkusem, avšak Salomé komediantského génia, kterým
byl Wilde, je známa všem.“16

Toto rozšíření je nepochybně také způsobeno uvedením stejnojmenné Straus-
sovy opery. V tomto ohledu je možné najít styčné body s rozšířením Carmen.
Kdyby nebyla uvedena Bizetova opera, Mériméeova povídka by se jen stěží dále
četla.

V dekadentních ztvárněních této biblické epizody dosahuje mýtus femme fa-
tale neobyčejné síly. Pierre Brunel tedy dodává, že v postavě Salomé se projevuje:
„věčný souboj mezi ženou a mužem, tělem a duší, iracionálním a intelektem, krá-
sou a myslí.“17 Jedná se tedy o znaky vnitřního boje známého každému člověku.
Možná právě proto tento literární mýtus nepřestává čtenáře fascinovat.

16 „Les Salomés de Flaubert, de Moreau, de Laforgue et de Mallarmé ne sont connues que
des lettrés et des raffinés, mais Salomé de ce cabotin de génie que fut Wilde, tout le monde
la connaît.“ (Mario Praz. La chair, la mort et le diable: dans la littérature du 19e siècle : le
romantisme noir. Paris: Editions Denoël, 1977, s. 260)

17 „combat éternel entre la femme et l’homme, la chair et l’esprit, l’irrationnel et l’intellect,
la beauté et la pensée.“ (Pierre Brunel. Dictionnaire des mythes littéraires. Paris: Editions du
Rocher, 1988, s. 1240)
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Závěr
Postava femme fatale je typickým literárním mýtem 19. století, přestože tento

typ postavy byl vždy přítomen v západoevropské kultuře. Ve francouzské litera-
tuře se postava femme fatale dostává do 19. století společně s postavou Manon
Lescaut, která se stává předlohou k budoucím ztvárněním fatálních žen tohoto
století. Během 19. století postava femme fatale postupně nabývá na síle a svého
vrcholu dosahuje s jeho koncem, kdy je oficiálně nazvána „mythe fin-de siècle“ .

Postavy Carmen a Colomby jsou nepochybně typy hrdinek odpovídajících
modelu femme fatale. Bylo proto zajímavé sledovat, jakým způsobem se tyto
postavy vyvíjejí, jakými aspekty se liší a především ve kterých ohledech zde platí
zařazení do literárního mýtu.

Je zřejmé, že postava femme fatale byla předmětem velké fascinace jak pro
spisovatele, tak i pro čtenáře. Společně s Freudovou psychoanalýzou se na přelomu
století do jisté míry zodpovídá otázka položená již romantiky, a to, co vlastně
obsahuje lidská duše a kde se bere zmíněná temná energie přítomna v každém z
nás, která budí takovou fascinaci.

Psychoanalýza tedy přišla s termínem nevědomí. Femme fatale se, v retrospek-
tivních analýzách, stala předmětem nevědomí. Na základě této analýzy získal
mýtus určitý dosah i do následujícího století.

Od první poloviny 20. století se femme fatale postupně přenáší z literatury
na filmová plátna. Kinematografie svým způsobem ztvárnění dodává této postavě
nové rozměry. Nachází se zde nové způsoby ztvárnění, jako například ve „film
noir“ , avšak tradiční schéma postavy zůstává stejné. Od svého vstupu na filmová
plátna se tato postava velmi zřetelně mění a dostává tak nádech modernity či
postmodernity. Je možné konstatovat, že se současnějšími filmovými ztvárněními
se stává agresivnější a daleko méně svůdnější. Ve starších filmech je možné stále
spatřovat tuto neodolatelnou ženu.

Z francouzské kinematografie je možné uvést příklad Juliette (Brigitte Bardot)
z filmu A Bůh stvořil ženu. Kinematografie americká přináší Madelaine (Kim
Novak) z Hitchcockova filmu Vertigo.

V porovnání s femme fatale z dnešní kinematografie, například Larou Croft
(Angelina Jolie) nebo Černou mambou (Uma Thurman) z filmu Kill Bill, je zde
zřejmý citelný rozdíl. Ze svůdné sexbomby sršící ženskostí se stává sexbomba
vraždící, do značné míry zmužnělá. Je možné, ale uvést příklad takové Sharon
Stone ve filmu Základní instinkt, která si svou svůdnost zachovává. Femme fatale
je také více sexualizována.

Kinematografie je velmi dobrým spojovníkem mezi literární femme fatale 19.
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století a současným pohledem na tuto postavu. S relativním dovršením ženské
emancipace tedy vyvstává otázka, zda stále existují femmes fatales. Je možné
říci, že tento mýtus stále ovlivňuje společnost. Může se však zdát, že do jisté
míry ochabuje. Femme fatale již není nijak zásadně diabolizována, jako tomu
bylo v 19. století. Jazykové spojení femme fatale se dnes objevuje zejména v
určité zbanalizované podobě, v souvislosti s módou či líčením. V lifestylových
magazínech jsou velmi časté titulky typu: Buďte neodolatelnou femme fatale,
Femme fatale nebo něžná víla? Femme fatale v černé, aj.

Je zřejmé, že femme fatale se v dnešní době spíše považuje za neškodně
„dekorativní“ záležitost, a postupně je tak původní mytický význam vystřídán
významem čistě konzumním.

Mýtus femme fatale do dnešní doby promítá konotace spojené zejména se žen-
ským vzhledem. Z hrozby ovládající lidské nevědomí se stává tzv. burleskní look.
Femme fatale může být do jisté míry spojována i s určitým vzhledovým ideálem,
kterého se snaží ženy dosáhnout. Femme fatale je tímto i ženskou fascinací.
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