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I. Úvod 

1.1. Koltes a tradice 

Tato práce si klade za cíl analyzovat vztah koltesovské dramatiky k tradici 

francouzského klasicistního divadla, konkrétně k dílu Jeana Racina. Nebude 

se přitom zabývat úplně všemi Koltesovými hrami, nýbrž jen těmi, které 

vznikly v jeho hlavním tvůrčím období mezi lety 1977 a 1989, tedy hrami 

V lesích před příchodem noci (La Nuit juste avant les forets), Boj černocha 

se psy (Combat de negre et de chiens), Západní přístav (Quai ouest), V 

samotě bavlníkových polí (Dans la soUtude des champs de coton), Návrat 

do pouště (Le Retour au désert) a Roberto Zucco. Ostatně Koltes sám se ke 

své předchozí tvorbě příliš nehlásil, doslova o ní řekl: ,,Les anciennes 

pieces, je ne les aime plus, je n'ai plus envie de les voir monter. J'avais 

ľimpression d'écrire du théa-tre d'avant-garde ; en fait, elles étaient surtout 

informelles, tres élémentaires. Plus <;a va, plus j'ai envie d'écrire des pieces 

dont la forme soit de plus en plus rigoureuse, précise. ,d Obrat ve své tvorbě 

Koltes spatřoval především ve větší formální přísností, kterou na jiném 

místě výslovně spojil s dodržováním pravidel klasicistního divadla. 

Stimulující omezení, která tato pravidla ukládají, také uváděl jako 

nejdůležitější důvod, proč se nevěnuje i jiným žánrům, například románu. 

Koltes pro své psaní pravidla potřeboval. To, že je na sklonku svého života 

po setkání se Shakespearem2 zavrhl, nás pak už nemusí příliš znepokojovat. 

Jeho dílo bylo tímto novým postojem ovlivněno už jen málo. 

Koltes se o svém vztahu k tradici několikrát vyjádřil, mimo jiné o ní 

napsal: "Je trouve que les metteurs en scene montent beaucoup trop de 

théatre « de répertoire ». Un metteur en scene se croit héroique s'il monte Ull 

auteur d'aujourd'hui au milieu de six Shakespeare ou Tchékhov ou 

I Koltes, Bernard-Marie. Une part de ma vie: entretiens (1983-1989). Paris: Minuit, 1999, 

s. 10. "Staré hry už nemám rád, nemám už ani chuť je vidět inscenované. Měl jsem dojem, 

že píšu avantgardní divadlo; ve skutečnosti byly spíš beztvaré, velmi jednoduché. Stále víc 

mám chuť psát hry, jejichž forma by byla čím dál tím přísnější, preciznější." (vl. překlad) 

2 Překlad Zimní pohádky v roce 1988. 
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Marivaux ou Brecht. Ce n'est pas vrai que des auteurs qui ont cent ou deux 

cents ou trois cents ans racontent des histoires ďaujourďhui; on peut 

toujours trouver des équivalences ; mais non, on ne me fera pas eroire que 

les histoires ďamour de Lisette et ď Arlequin sont contemporaines. 

Aujourďhui, l'amour se dit autrement, donc ce n'est pas le meme. Que 

dirait-on des auteurs s'ils se mettaient II écrire aujourďhui des histoires de 

valets et de comtesses dans des cháteaux du XVlIIe ? Je suis le premier II 

admirer Tchékhov, Shakespeare, Marivaux, et II tácher ďen tirer des le<;ons. 

Mais, meme si notre époque ne compte pas ď auteurs de cette qualité, je 

pense qu'il vaut mieux jouer Ull auteur contemporain, avec tous ses défauts, 

que dix Shakespeare.,,3 V tomto prohlášení vidíme obě stránky Koltesova 

vztahu k tradici. Jednak pochybování o schopnosti klasických děl dotknout 

se dnešního diváka, naprosto pochopitelné u současného autora, jednak 

nesmírný obdiv. Kolti~s tradici neodmítal, sám sebe dokonce považoval za 

její výhonek. V protikladu například k psychologizující tradici amerického 

divadla nepřestával zdůrazňovat své evropské kořeny a sepětí s divadelní 

tradicí založenou na slově. 

Proč jsme se vlastně rozhodli porovnat Koltese právě s Racinem, když 

nevíme, že by přímo o něm kdy mluvil? Protože se domníváme, že 

francouzská divadelní tradice, například Marivaux, na kterého se Koltes 

často odvolával, na klasicistních základech vyrostla. Racinovo dílo potom 

3 Koltť~s, Bernard-Marie. Un hangar, a I 'ouest. In: Koltes, Bernard-Marie. Roberto Zucco. 

Paris: Minuit, 1990, s. 124-5. ,,Domnívám se, že režiséři uvádějí příliš mnoho 

,,repertoárového" divadla. Režisér si připadá jako hrdina, když uvede jednoho současného 

autora mezi šesti Shakespeary, Čechovy, Marivauxy nebo Brechty. Není pravda, že autoři, 

kteří mají sto, dvě stě nebo tři sta let, vyprávějí dnešní příběhy; je možné vždy nalézt 

ekvivalence; ale nikdo mě nedonutí věřit tomu, že příběhy Lisettiny a Harlekýnovy lásky 

jsou ze současnosti. Dnes se o lásce mluví jinak, takže to není ta samá věc. Co by se řeklo o 

autorech, kdyby se dnes pustili do psaní příběhů o sluzích a komtesách, které by se 

odehrávaly v zámcích 17. století? Velmi obdivuji Čechova, Shakespeara a Marivauxa a 

snažím se u nich poučit. Ale přestože naše doba nemá autory jejich kvalit, myslím, že je 

lepší hrát jednoho současného autora, i s jeho nedostatky, než deset Shakespearů." (vl. 

překlad) 
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považujeme za vyvrcholení klasicismu, za jakousi ideální realizaci 

klasicistních principů. Koltesovi tradice nebyla lhostejná, neustále se k ní 

vracel a nějakým způsobem se s ní vyrovnával. Několikrát se také obecně o 

klasicistním divadle vyjádřil. V samotné práci se však jeho vědomými 

postoji zabývat nebudeme, necháme mluvit texty. Začneme srovnávacím 

rozborem základních složek a výrazových forem Racinových a Koltesových 

dramat, přičemž budeme přihlížet i k teoretickým požadavkům a praxi 

klasicismu, a následně budeme sledovat, k jakým posunům Koltes jakožto 

současný autor oproti klasicismu dospěl. 

1.2. Divadlo a drama 

Dříve než přistoupíme k samotnému rozboru, zdá se nám nezbytné pojednat 

o divadle, dramatu, o jejich vzájemném vztahu obecně a o klasicistním 

divadle a dramatu zvlášť. 

Pro určení povahy divadla a úlohy, která je v něm přisouzena divákovi, 

vyjdeme z úvahy Hanse-Georga Gadamera. Gadamer vidí v divadle 

specifickou formu hry, přičemž ze samotného pojmu hry, zbaveného ovšem 

jeho subjektivního významu, vychází už při zkoumání ontologie 

uměleckého díla vůbec. Říká, že ,,mluvíme-li v souvislosti se zkušeností 

umění o hře, pak tu hra neznamená chování anebo duševní rozpoložení 

tvůrce či vnímatele, a tím méně svobodu subjektivity činné ve hře, nýbrž 

znamená způsob bytí uměleckého díla samého ".4 Gadamer metodicky 

upřednostňuje estetickou zkušenost, kterou umělecké dílo vyvolává, před 

subjektem, který je touto zkušeností zasažen. Tvrdí, že vnímatel v zásadě 

nemůže přistupovat k uměleckému dílu jako k předmětu. ,,zvláštní bytí 

uměleckého díla záleží naopak v tom, že se jako toto dílo stává zkušeností, 

která proměňuje toho, kdo je zakouší. "Subjektem" zkušenosti umění, tím, 

co zůstává a trvá, není subjektivita toho, kdo tuto zkušenost zakouší, nýbrž 

umělecké dílo samo.,,5 Také hráč nemůže přistupovat ke hře jako 

4 Gadamer, Hans-Georg. Pravda a metoda. In: Myšlení o divadle II. Praha: Herrmann a 

synové, 1993, s. 9. 

5 Tamtéž, s. 10. 
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k předmětu, vlastním subjektem hry totiž není on, nýbrž hra sama, 

respektive její pravidla, kterým se hráč dobrovolně podřizuje. Po dobu hraní 

je hráč jakoby vyřazen ze své existence, hra ho přesahuje, zbavuje nutnosti 

skutečného rozhodování o sobě a svém životě, a právě to, že své já na čas 

vřadí do řádu hry, je hráčem subjektivně zakoušeno jako úleva. ,,Hraní 

znamená, že jsem hrán," říká Gadamer, "půvab hry, fascinace, jež z ní 

plyne, záleží právě v tom, že hra vládne nad hráčem. ,,6 Lidské hraní podle 

Gadamera charakterizuje jednak vymezení herního prostoru vůči světu 

účelů, jednak to, že každá hra přisuzuje člověku, který se do ní chce zapojit, 

určitou úlohu. Tato úloha se hraním předvádí. V principu je sice veškeré 

předvádění vždy předváděním pro někoho, lidské hry ovšem tuto možnost 

většinou nevyužívají a vyčerpávají se tím, že hráči své úlohy předvádějí 

sami pro sebe. To tyto hry přímo bytostně odlišuje od divadla, které diváka 

naopak vyžaduje. "I divadlo je hra, tj. má strukturu hry, což znamená: je 

v sobě uzavřeným světem. Avšak ( ... ) divadlo, jakkoli předvádí zcela 

v sobě uzavřený svět, je jakoby otevřené ve směru k divákovi. Teprve v něm 

má celý svůj význam. Hráči hrají své úlohy jako v kterékoli jiné hře, tedy 

hra je předváděna, avšak hra sama je celek z hráčů a diváků. Ba tak, jak je 

"intendována", je nejvlastnějším způsobem zakoušena tím, kdo nehraje, 

nýbrž kdo se dívá a komu se takto předvádí. Teprve v něm se hra jakoby 

povznáší ke své idealitě. Pro hráče to znamená, že prostě jen nevyplňují své 

úlohy, jak je tomu v kterékoli jiné hře, nýbrž že své úlohy spíše předvádějí, 

že je předvádějí diváku. Jejich způsob účasti na hře není již určen tím, že 

s ní cele splývají, nýbrž tím, že svou roli hrají z perspektivy divadla jako 

celku, s nímž. mají splynout ne oni, nýbrž diváci. Stane-li se hra divadlem, 

dochází v ní jako hře k naprostému obratu. Divák se dostává na místo hráče. 

Hra se hraje pro diváka a v diváku, a nikoli v herci a pro herce. ,,7 Pro 

úplnost ještě v souvislosti s vymezením herního prostoru vůči světu účelů 

dodejme, že řecké slovo theatron (divadlo) původně označovalo místo 

6 Tamtéž, s. 12. 

7 Tamtéž,s. 17-18. 
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určené divákům, těmto vlastním hráčům divadla, tedy hlediště, nikoli 

jeviště, na kterém se hra fyzicky odehrává. 8 

Znakový systém divadla je velmi složitým jevem, zpravidla do něj totiž 

vstupuje hned několik druhů umění najednou, např. malířství, architektura, 

hudba, literatura atd. Z toho, co o povaze divadla řekl Gadamer, nicméně 

vyplývá, že jeho znakový systém je vždy založen v prvé řadě na člověku, 

který předvádí, tedy na herci. Na jeho viditelné a slyšitelné přítomnosti, 

případně na jeho neživé náhražce, jakou je loutka. Bez herce není divadlo. 

Nás v této práci zajímá především literární složka divadla. Tu ve většině 

případů představuje dramatický text. Na divadle se sice můžeme setkat i 

s lyrickými nebo epickými texty, jejich použití však považujeme spíše za 

výjimku z pravidla a nebudeme proto na ně brát zřeteL 

Jaký vztah divadlo zaujímá ke své textové složce, respektive jakou úlohu 

hraje drama ve znakovém systému divadla? Na tuto otázku nelze dát 

jednoznačnou odpověď, míra závislosti divadla na literatuře je totiž značně 

kolísavá. Tradičně bylo divadlo považováno za pouhé scénické provedení 

dramatu, koneckonců už Aristotelés v Poetice pojednával jen o dramatu 

jako básnickém druhu, ne o divadle jako specifickém umění nezávislém na 

literatuře. Na druhou stranu ale existují druhy divadel, jako např. tanec či 

pantomima, které literární složku vůbec neberou v potaz. V zásadě by se 

tedy divadlo bez literatury mělo obejít, neplatí to však pro divadlo dramatu,9 

ke kterému patří jak Racine, tak Koltes. Tento druh divadla naopak vychází 

přímo z dramatických textů a jeho znakový systém, jakkoli je složitý, by se 

měl shodovat se znakovým systémem dramatu. Jinými slovy všechny 

významy, které divák vnímá na divadle, by v tomto druhu divadla měly být 

vepsány již do textu. 

Ani drama ovšem není zcela závislé na divadle. Zpravidla sice bývá 

psáno pro jeviště, alespoň Racine tak svá dramata bezpochyby zamýšleL 

nemusí to tak ale být vždy. Někteří autoři si jsou naopak literární stránky 

8 Pavis, Patrice. Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav, 2003, s. 97. 

9 Pojem, který je v našem kulturním prostředí spjat hlavně s dramaturgem Karlem Krausem, 

blízkým spolupracovníkem režiséra Otomara Krejči. 
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svých dramat velmi vědomi a snaží se ji ještě zdůraznit. Koltes například 

obohatil tištěnou verzi své hry Západní přístav o některé části (zejména jde 

o monology umístěné mezi závorky), které nebyly určeny pro divadelní 

představení, a v rozhovoru k tomu řekl: "C'est ainsi que j'ai eu le projet, en 

un meme texte, ďécrire un texte ft lire et Ull texte ft jouer. J'ai pensé que le 

texte de théatre ne devait pas obligatoirement n'etre qU'Ull matériau pour Ull 

spectacle, mais pouvait etre lu, comme un roman, si on s'attachait ft lui 

donner une forme ft lire. C'est ce que j'ai taché de faire."lO Hlavně v případě 

Koltese se tedy k dramatu záměrně postavíme jako k "pouhé" literatuře, 

jeho konkrétní scénické provedení či vůbec proveditelnost nás zajímat 

nebude. Znakový systém dramatu nám to umožňuje, je totiž založený 

výhradně na jazykuY Na úloze, kterou Gadamer v divadle přisoudil 

divákovi, se přitom nic nezmění, je totiž platná pro vnímání jakéhokoli 

uměleckého díla. I čtenář se tváří v tvář dramatu stává hráčem, neboli, v 

terminologň Umberta Eca, modelovým čtenářem. 12 

Znakový systém dramatu, kterým se v této práci budeme zabývat, se 

skládá ze dvou rovin, jejichž odlišnost je třeba mít při rozboru neustále na 

paměti. Jednak z vlastních promluv postav, jednak z autorského paratextu. 13 

Do autorského paratextu spadá vše, co není promluvou: seznam a bližší 

autorské určení postav, popis dějiště, stanovení mluvčího, dějství a scény, 

poznámky týkající se dění na scéně nebo za scénou, poznámky moda1izující 

promluvu postav, ale také samotný název hry, případně dějství. Autorský 

paratext sice plní služebnou funkci, při divadelním představení o něm 

jakoby nevíme, protože do herecké akce je zapojen jen nepřímo, na scéně 

vlastně nezazní. Zároveň je ale právě on rozhodující pro interpretaci. 

Významově sjednocuje dialog, dílčí kontexty koordinuje v kontext 

10 Koltť~s, Bernard-Marie. Une part de ma vie : entretiens (1983-1989). Paris: Minuit, 1999, 

s. 47-48. "Měl jsem v plánu v jednom a tom samém textu napsat text ke čtení a text k hraní. 

Myslel jsem, že divadelní text nemusí být nutně jen materiálem pro divadlo, ale může být i 

čten, jako román, pokud se mu dá forma ke čtení. O to jsem se tu snažil." (vl. překlad) 

Jl Veltruský, Jiří. Dramajako básnické dílo. Brno: Host, 1999, s. 9. 

12 Viz Eco, Umberto. Šest procházek literárními lesy. Olomouc: Votobia, 1997, s. 16-17. 

13 Termín paratext jsme vypůjčili z téže Ecovy knihy. 
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celkový.14 Je umístěn jakoby nad promluvou postav. Zatímco ta je jen 

nepřímým vyjádřením autora, paratextem promlouvá on sám. 

1.3. Specifické znaky klasicistního divadla a dramatu 

Výchozím bodem naší práce je klasicistní podoba divadla a dramatu, natolik 

ojedinělá v dějinách obou umění, že jí musíme věnovat samostatnou 

podkapitolu. Měli bychom se sice zabývat pouze dramatem, domníváme se 

však, že v klasicismu bylo jeho sepětí s divadlem ještě natolik pevné, že 

nelze pojednávat o jednom bez druhého. Obě oblasti se totiž navzájem 

podmiňovaly. 

Řekli jsme, že divadlo je vždy v prvé řadě určené účastí diváka na 

předváděné hře, nyní dodejme, že povaha této účasti je velmi proměnlivá. 

V klasicismu, jak ještě uvidíme v souvislosti s dramatem, je na jedné straně 

na diváka brán nesmírný ohled, na straně druhé je ale právě divák ze všeho 

dění na jevišti v podstatě vyloučen. Do hry nezasahuje, alespoň v tragédii 

ne. Distance mezi hercem a divákem, kterou například v Goethově Faustu 

ukázkově ruší postava Mefistofela a jejíž úplné zrušení je příznačné pro 

kabaret,15 je v klasicismu zachována v nejvyšší možné míře. Pro klasicistní 

divadlo z toho mimo jiné plyne jistá obřadnost předvádění. 

Podmínky provozování divadla obecně vedou k určité ucelenosti vjemu. 

Divadelní představení totiž bývá na rozdíl od jiných literárních druhů téměř 

vždy takříkajíc "přečteno" na jedno posezení. Tato jednota dojmu je zrušena 

jen ve zcela výjimečných případech, jako bylo středověké divadlo, které 

trvalo několik dní, oslabována je však každým přerušením představovaného 

děje, tedy každou přestávkou. To postřehl např. Naum Berkovskij, který 

v souvislosti s Kleistovou Penthesileou napsal: ,,Děj dramatu postupuje bez 

přerušení, začíná se ihned vysokými tóny a pokračuje se bez pohledů nazpět 

z jednoho napětí do druhého, až vzniká obava, zda autor disponuje 

prostředky, ačkoli navzdory jeho marnotratnosti neubývají, k tomu, 

14 Veltruský, Jiří. Cit. d., s. 50-54. 

15 Viz Just, Vladimír. "Kabaret jako mefistofelské pokušení divadla". In: Divadelní revue, 

5, 1994, č. 4. 
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rozvinout před divákem příběh neobyčejných vášní a katastrofických zvratů 

v jediném tahu, bez rozdělení na dějství, bez přeryvu, bez pauzy a oddechu. 

Velké pětiaktové drama se celé vměstnává do jediného aktu, jednota děje je 

dovedena do neobvyklé hyperboly; tak rozuměli jednotě děje romantikové. 

Vždyť pro ně byla nepřetržitou jednotou životního chodu, koncentrací všech 

životních sil, dále nedělitelných.,,16 U klasicistů naproti tomu ,,mělo dělení 

tragédie na jednání ten smysl, že tragédie postupovala podle vzorce 

sylogismu, od premisy k premise, v závěru se obnažovala racionální 

souvislost mezi událostmi, namísto souvislosti reálné, živé, nastupovala 

souvislost myšlenková, racionální, souvislost úsudku. ,,17 Zatímco 

Berkovskij mluvil výhradně o kompozici, která je plně v kompetenci 

dramatika, nám se teď jedná spíše o konkrétní vlastnost samotného 

divadelního představení, a sice o zapojení přestávek do hry. To dramatik 

jako takový ovlivnit nemůže. Ačkoli se zapojení přestávek s kompozicí kusu 

mnohdy shoduje, více než z ní vyplývá z inscenační praxe toho kterého 

období. 18 Inscenační praxe klasicismu byla taková, že po každém dějství, 

jichž bylo v tragédň zpravidla pět, následovala přestávka. Ta byla naprosto 

nezbytná, divadlo bylo totiž pokládáno hlavně za místo společenského 

setkávání. Publikum 17. století, říká J. Schérer, do divadla chodilo, "pour 

voir le spectacle certes, mais aussi pour faire a haute voix des réflexions et 

des plaisanteries, échanger des nouvelles, lier connaissance ou jouer Ull bon 

tour a son voisin. Le théatre est le salon du peuple. II faut a ce peuple des 

entr'actes pour qu'il puisse s'exprimer, - pour qu'il puisse aussi boire des 

rafralchissements et se restaurer un peu. Si on ne lui donne pas ces moments 

16 Berkovskij, Naum. Německá romantika. Praha: Odeon, 1976, s. 402. 

17 Tamtéž. 

18 Známý příklad neshody kompozice s praxí nabízí první uvedení Kleistovy veselohry 

Rozbitý džbán ve Výmaru roku 1808 v Goethově režii, kdy klasicista Goethe jednolitý děj 

romantika Kleista bezdůvodně rozsekal do tří dějství a bezpochyby tak přispěl k tomu, že 

hra propadla. Viz Kleist, Heinrich von. Záhadný nesmrtelný. Praha: Mladá fronta, 1980, s. 

116-117. 
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de détente, II se détendra pendant le spectacle, qu'll troublera.,,19 Na rozdíl 

od her provedených bez přestávky, které diváka nutí, aby s předváděným 

dějem pokud možno splynul, přestávky umělost předváděného děje 

zdůrazňují a diváka vedou k určitému odstupu. 

V samotném způsobu předvádění pak klasicismus přisuzoval extrémní 

důležitost jazykovému projevu postav. Veškerá herecká akce byla 

v podstatě omezena právě na něj, to ale vůbec neznamená, že by se snad 

klasicistní divadlo nějakým způsobem zříkalo velkolepé podívané, právě 

naopak. J. Truchet k tomu řekl: "Les représentations de tragédies ont 

rarement été sobres, nous le savons; des le XVlle siecle, les costumes 

furent tres riches et les décors parfois somptueux ( ... ). II ne faut donc pas 

exagérer l'idée que la tragédie franyaise serait Ull théa.tre purement verbal, et 

les théoriciens, fideles en cela II Aristote, ne l'auraient pas admise. Une 

collaboration du texte et des éléments visuels appartient II la tradition du 

genre.'.zo Vzhledem k povaze předváděného děje a společenském významu 

divadla v 17. století nebylo jaksi na místě uvrhnout divadlo do chudoby 

výrazových prostředků, nicméně po 2. světové válce, jak dodává Truchet, 

začala být velká podívaná při uvádění klasiků odmítána. Přišlo se na to, že 

podstata klasicistního divadla tkví pouze v jeho jazykové složce a veškerá 

podívaná je vlastně zbytečná, protože nepřináší nic nového. Je-li velkolepá 

samotná promluva, není už třeba velkolepé výpravy. Právě tak zbytečná ba 

19 Schérer, Jacques. La dramaturgie classique en France. Paris: Librairie Nizet, 1950, s. 

150. " ... aby zhlédlo představení, jistě, ale také proto, aby nahlas přemítalo a vtipkovalo, 

aby si vyměňovalo novinky, navazovalo známosti nebo provádělo pěkné kousky svému 

sousedovi. Divadlo je salón lidu. Tomuto lidu je třeba dát přestávky, aby se mohl VJ.jádřit, 

- aby se také mohl osvěžit nápoji a trochu si odpočinout. Pokud se mu nedají tyto chvíle 

zábavy a oddechu, bude se bavit během představení, které bude rušit." (vl. překlad) 

20 Truchet, Jacques. La tragédie classique en France. Paris: Presses Universitaires de 

France, 1975, s. 206. "Víme, že představení tragédií byla jen zřídkakdy skromná; od 17. 

století byly kostýmy velmi bohaté a dekorace tu a tam okázalé ( ... ). Není tedy nutné 

přeceňovat myšlenku, že by snad francouzská tragédie byla čistě verbální, teoretici, v tomto 

věrní Aristotelovi, by ji nepřijali. Spolupráce textu a vizuálních složek náleží k tradici 

žánru." (vl. překlad) 
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přímo rušivá se ukázala být také každá herecká akce, která se snažila o 

jakési mimoslovní vysvětlení pronesených slov, všechna vysvětlující gesta, 

postoje atd. Ani gesta, ani postoje totiž v klasicismu nic nevysvětlovaly, 

pouze doprovázely slovní VY.iádření, jehož byly důsledkem. Na jazyku 

nezávislé výrazové systémy klasicistní divadlo v zásadě nepřipouštělo. 

Nyní opustíme divadlo a začneme se zabývat dramatem. 

Nejcharakterističtější rys klasicistního dramatu vidíme v jeho podřízenosti 

pravidlům. Důležitost autora samozřejmě nechceme v žádném případě 

snižovat, domníváme se však, že míra jeho svobody byla v porovnání 

s jinými obdobími přece jenom omezenější. A tak, i když je pravda, že 

klasicistní drama nemůžeme pojímat jako pouhou aplikaci neosobních 

pravidel, zrovna tak je pravda i to, že dramatická tvorba našeho kulturního 

okruhu nebyla v žádném jiném období svázána tolika pravidly jako právě za 

klasicismu. Musíme ovšem hned dodat, že tato pravidla nebyla pro žádného 

autora stoprocentně závazná. Měla spíš doporučující charakter, vytvářela 

konvenci, které se autoři drželi především ve vlastllÚn zájmu. 

Obecně se soudí, že klasicistní pravidla za svůj vznik vděčí Aristotelově 

Poetice, R. Bray ale prokázal, že to není tak úplně pravda. Francouzští 

teoretici 17. století podle něj přímo z Poetiky nevycházeli, svou teorň 

odvodili převážně z díla jejích italských komentátorů.2l Na Aristotela se sice 

stále odvolávali, samotné chápání jeho významu se však v průběhu 17. 

století podstatným způsobem změnilo. Jestliže na začátku století a částečně 

ještě pro první generaci klasicistů byl Aristotelés neotřesitelnou autoritou 

posvěcenou staletími, v době Racinově na něj bylo nahlíženo už jen jako na 

zástupce univerzálního rozumu, jehož kult mezitím převážil nad kultem 

starověku. Klasicistní teoretic~ jakkoli byli tradicionalisty, v této době 

svorně tvrdili, "que ľ autorité des anciens, que ľ autorité ď Aristote n' est que 

l'autorité de la raison, que la raison est l'unique fondement des regles.,,22 

21 Bray, René. La Formation de la Doctrine Classique en France. Paris: Librairie Nizet, 

1966, s. 49. 

22 Tamtéž, s. 124. " ... že autorita starých, že autorita Aristotela je jen autoritou rozumu, že 

rozum je jediným odůvodněním pravidel." (vl. překlad) 
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Skutečný zdroj klasicistních teorií je tedy třeba hledat spíše v rozumu 

než u Aristotela. Pravidla založená na rozumu pak byla podle klasicistů 

univerzální a věčná a to je odlišovalo od pravidel, která vyplynula ze zvyku 

a variovala podle země a doby?3 Při této příležitosti také připomeňme, že 

klasicistní teoretici při pojetí umění jako imitace dávali zcela jednoznačně 

přednost "imitation libre" (napodobení volné) před "imitation servile" 

(napodobení otrocké). Jejich obdiv k antickým autorům totiž zdaleka nebyl 

bezmezný. Viděli chyby i u těch největších a soudobé autory nabádali 

k tomu, aby své vzory následovali jen v tom nejobecnějším.24 

Nejdůležitější ze všech klasicistních pravidel bylo zřejmě pravidlo 

pravděpodobnosti (vraisemblance), inspirované Aristotelovou úvahou o 

rozdílu mezi básnictvím a dějepisectvím. Podle Aristotela "básníkovým 

úkolem není, aby vypravovalo tom, co se stalo, nýbrž co by se mohlo státi, 

totiž co jest možné z hlediska pravděpodobnosti nebo nutnosti." Základní 

rozdíl mezi dějepiscem a básníkem viděl v tom, "že jeden vypravuje o tom, 

co se stalo, druhý, co by se mohlo státi. Proto také básnictví jest cosi 

:filosofičtějšího a vzácnějšího než dějepisectví; básnictví totiž vyjadřuje 

spíše to, co jest obecné, dějepisectví však pojednává o tom, co jest 

jednotlivé, zvláštní. ,.25 Z této úvahy vyplynul zvláštní vztah, který si 

klasicisté vytvořili k historň. Na jednu stranu ji potřebovali, protože jimi 

zpracovávané phběhy v ní musely být zakotveny. Vzpomeňme jen na 

úzkostlivou péč~ se kterou Racine v předmluvách svých her dokazoval 

historičnost zúčastněných postav. Na druhou stranu s ní nakládali velmi 

volně. Změnit mohli v podstatě vše, co se neslučovalo s jejich záměrem, 

s pravděpodobností, kterou vytvářeli?6 Úplně vše změnit nemohli, jádro 

příběhu známého z historie nebo legendy muselo být zachováno, jinak se ale 

23 Tamtéž, s. 112. 

24 Tamtéž, s. 164-170. 

25 Aristotelés. Poetika. In: Aristotelés. Rétorika/Poetika. Praha: Nakladatelství Petr Rezek, 

1999, s. 352-353. 

26 Bray, René. Cit. d., s. 209-210. 
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vesměs klonili spíše k pravděpodobnému než k pravdivému. Pro drama to 

znamenalo posun k větší abstraktnosti a univerzálnosti. 

K tomuto směřování dramatu výrazně přispělo i druhé základní 

klasicistní pravidlo, kterým bylo pravidlo vhodnosti (bienséances).27 První 

důsledek tohoto pravidla v dramatu představoval zákaz zobrazování 

každodenního života,28 platný nejenom pro tragédň, kde vcelku vyplýval z 

logiky věci, nýbrž, jak ukázal E. Auerbach, také pro komedii.29 Každodenní 

život mohl z estetických důvodů do klasicistního dramatu proniknout jen na 

té nejobecnější rovině, na rovině vztahů mezi postavami, které vycházely 

z jejich společenské situovanosti. 

Další důsledek, který mělo pravidlo vhodnosti pro drama, byla 

skutečnost, že se z něj právě tak jako každodenní život vyloučilo vůbec vše, 

co mohlo nějakým způsobem urazit vkus obecenstva, tedy vše, co bylo příliš 

násilné, neslušné, barbarské atd. To vedlo k pozměňování příběhů 

převzatých z historie nebo cizích zemí. Co se v těchto příbězích 

neshodovalo s normami francouzského 17. století, bylo podle těchto norem 

jednoduše narovnáno. A také k nepřímému zobrazování. Hrůzné události 

nebyly nikdy předvedeny přímo na jevišti, místo toho o nich byla toliko 

podána zpráva. 

Dosud jsme v souvislosti s pravidlem vhodnosti mluvili jen o zákazech. 

Ty většinou vyplývaly z "bienséances extemes" (vnějších vhodností), které 

měly za úkol zobrazované události upravit navenek, směrem k divákovi. Do 

pravidla vhodnosti ovšem patřily i "bienséances intemes" (vnitřní 

vhodnosti), které se vedle zajišťování logického skloubení různých složek 

díla30 staraly také o shodu těchto složek s jejich vlastní přirozeností,31 což se 

27 Do češtiny překládáno také jako "dekorum", viz Pavis, Patrice. Cit. d., s. 56-57. 

28 Schérer, Jacques. Cit. d., s. 388. 

29 "Celá řada Molierových komedií se odehrává v kruzích vznešeného měšťanstva, 

například Lakomec, Měšťák šlechticem, Učené ženy, Zdravý nemocný. Všechny ty kusy 

jsou situovány do velmi zámožných rodin. Ale v žádném se nemluví o povolání ani o 

jakékoli produktivní hospodářské činnosti." - Auerbach, Erich. Mimesis. Praha: Mladá 

fronta, 1998, s. 313. 

30 Truchet, Jacques. Cit. d., s. 38. 
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ze všech složek dramatu přirozeně týkalo zejména postav. Klasicistní pojetí 

postav vlastně navázalo na Aristotelovu teorň povah, rozvedenou v 15. 

kapitole Poetiky, důsledně na II však aplikovalo pravidlo 

pravděpodobnosti.32 Výsledkem bylo vytvoření ideálních lidských typů, 

které značně přispělo k obecnému klasicistnímu tíhnutí k univerzálnosti. 

Využití typů bylo zvlášť výrazné v komedň. Postavy tu byly často 

redukovány na jedinou vlastnost, jejíž přehnané zdůrazňování fungovalo 

jako hlavní zdroj komiky. S typy se ale setkáváme i v tragédiích. I v nich 

totiž bylo určení postav dost jednostranné. 

Vedle pravidel pravděpodobnosti a vhodnosti bylo klasicistní drama 

výrazně ovlivněno ještě celou řadou dalších pravidel. Na tomto místě se 

zmíníme už jen o přísném rozdělení dramatických žánrů, které bylo pro 

klasicismus příznačné. Zatímco předchozímu období ještě dominoval 

smíšený žánr tragikomedie,33 v klasicismu na něj už téměř nenarazíme. 

Zcela do pozadí ho zatlačila rostoucí obliba tragédie a komedie,34 žánrů, 

jejichž složky byly na rozdíl od složek tragikomedie určeny do nejmenších 

detailů. Jak tragédie, tak komedie měly své postavy, své časové a místní 

určení, své náměty, vášně35 a svůj tón, který nebyl jen tónem převažujícím, 

nýbrž jediným. Toto přísné rozdělení, velmi vzácné v dějinách dramatu, 

vedlo k tomu, že na klasicistní drama začalo být nahlíženo jako na absolutně 

hotový, v sobě uzavřený, pravidelný útvar.36 Jako na jakýsi ideál, od kterého 

jsou různé dramatické koncepce jen více nebo méně vzdálené. Přesně tak 

budeme na klasicistní drama v této práci nahlížet i my. 

Veškerá pravidla ovšem, jakkoli byla pro klasicistní drama důležitá, 

nesmíme přeceňovat. Vždy zde totiž existovaly prvky, kterými byla ona 

31 Bray, René. Cit. d., s. 216. 

32 Tamtéž, s. 192. 

33 Podle Schérerovy tabulky oblíbenosti dramatických žánrů připadlo mezi lety 1620 až 

1629 na osmdesát tragikomedií třicet osm tragédií. Viz Schérer, Jacques. Cit. d., s. 459. 

34 V době, kdy psal Racine, tedy mezi lety 1660 až 1679, připadlo na šedesát čtyři tragédií a 

padesát sedm komedií už jen pouhých osm tragikomedií. Viz tamtéž. 

35 Bray, René. Cit. d., s. 306. 

36 Například u V. Klotze. 
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sama či jejich vliv korigovány. Kromě autorů, kteří stáli nad pravidly, a 

paradoxně i pravidel samých, jejichž komplexnost byla taková, že často 

nabízela obranu jedněch před druhými, to byli především diváci.37 Všechna 

pravidla byla zaměřena na ně, Racine sám ostatně v předmluvě k tragédň 

Berenika prohlásil, že jeho hlavním pravidlem je "hbit se a dojmout" a 

v podobném smyslu se vyjádřili i další klasicisté. Vazba mezi diváky a 

pravidly ale fungovala i obráceně a pravidla sama byla diváky zásadním 

způsobem ovlivněna. Kritériem pravděpodobnosti i vhodnosti nebyl názor 

vědců, nýbrž běžný názor veřejnosti,38 což vedlo mimo jiné k tomu, že 

historie byla v podstatě zesoučasněna.39 Navíc tu byl divácký požadavek 

neobyčejnéh040 a nepravděpodobného,41 který hlavní klasicistní pravidlo 

pravděpodobnosti vyloženě zpochybňoval. Ani klasicistní drama tedy 

nebylo pouhou záležitostí pravidel. Vzniklo živým spojením autorů, 

pravidel a diváků, kteří stejně jako v jiných obdobích nebyli jen jeho 

pasivními příjemci, nýbrž opravdovými spolutvůrci. 

II. Čas a místo 

Ze všeho nejdřív se budeme věnovat dramatickým kategoriím času a místa. 

Ty byly v klasicismu podstatným způsobem určeny pravidly jejich jednot. 

Samotná historie ustanovování těchto pravidel nás sice v této práci zajímat 

nebude, zdá se nám ale nezbytné učinit k ní několik poznámek. 

Za původnější a důležitější z obou jednot bývá považována jednota času, 

také jen o ní mluvil Aristotelés, když zkoumaL v čem se tragédie liší od 

eposu. Zatímco tragédie si podle něj "co nejvíce hledí toho, aby vystačila 

37 Truchet, Jacques. Cit. d., s. 48. 

38 Bray, René. Cit. d., s. 208. 

39 Tamtéž, s. 226. 

40 Viz tamtéž, s. 231-239. 

41 Viz Schérer, Jacques. Cit. d., s. 377-381. 
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jediným oběhem slunce nebo aby jen málo toto omezení překročila, epická 

báseň ( ... ) jest časově neomezená. ,,42 Přímo z časového omezení pak 

vyplývá jedna z předností, kterou má podle Aristotela tragédie před eposem, 

a sice zhuštěnější děj, který "se více hbí než děj, který dlouhým trváním je 

rozvláčný. ,,43 Italští teoretici, kteří s pravidlem jednoty času přišli jako 

první, Aristotela citovali, aby jím podepřeli své teorie, v zásadě ale spíše než 

z něj vycházeli z principu pravděpodobnosti, který přenesli na čas 

divadelního předvádění. Čas děje se podle nich měl shodovat s časem 

reprezentace, protože nebylo pravděpodobné, že by divák uvěřil tomu, že 

sledovaný děj je delší než čas, který strávil v divadle. Takto pojatá 

reprezentace mohla teoreticky trvat až dvanáct hodin, což se však 

neshodovalo s divadelní praxí. Kompromisem mezi praxí a teoretickým 

požadavkem dlouhé reprezentace bylo zavedení přestávek, během kterých 

se jakoby něco stalo.44 Část času děje se tak dostala mimo čas reprezentace, 

který zůstal stejný jako předtím. 

Jednota místa byla na rozdíl od jednoty času dlouho opomíjená. 

Nemluvil o ní ani Aristotelés, ani první italští teoretikové. Stejně jako 

jednota času vyplynula i ona z principu pravděpodobnosti,45 na rozdíl od ní 

ale nikdy nedosáhla takové důležitosti.46 Z počátku byla dokonce 

považována spíše jen za její důsledek než za samostatné pravidlo. Počet 

míst, kterým mohl hrdina během hry s určitou pravděpodobností projít, byl 

vymezen hlavně časem, kterého k tomu bylo potřeba. Až později se jednota 

místa emancipovala a dospěla ke své ideální podobě, která už nebyla na 

jednotě času tak silně závislá. 

Jestliže ideální podoba jednoty času byla v podstatě určena již 

Aristotelem a veškerá diskuse o ní se v klasicismu týkala jen toho, máme-li 

dnem rozumět dvanáct nebo dvacet čtyři hodin, což na povaze 

42 Aristotelés. Cit. vyd., s. 346. 

43 Tamtéž, s. 385. 

44 Bray, René. Cit. d., s. 256. 

45 Tamtéž, s. 257. 

46 Schérer, Jacques, s. 183. 
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zobrazovaného času stejně už nic moc neměnilo, ideální podoba jednoty 

místa se stala teoretickým problémem a během 17. století prošla velkou 

proměnou. Zprvu stačilo, aby se celá hra odehrávala v jednom městě nebo i 

menší zemi, případně bylo používáno tzv. nestejnorodé místo (lieu 

composite),47 kterým se pravidlo jednoty místa elegantně obcházelo.48 

Později však už bylo striktně vyžadováno jen jedno jediné místo ,49 

v komedii to byla zpravidla ulice, v tragédii nejčastěji sál paláce, jakkoli 

bylo mnohdy málo pravděpodobné, že by se všechny postavy právě zde 

mohly setkat a svobodně mluvit o tom, o čem skutečně chtějí mluvit.5o Toto 

místo také mělo být otevřené veřejnosti, aby bylo pravděpodobné, že diváci 

mohou vidět vše, co se na něm odehrává.51 Nutná otevřenost tohoto místa 

divákům a všem postavám však zároveň přispěla k jeho neurčitosti, která 

byla už klasicisty samými vnímána jako závažný nedostatek. Podle nich 

mělo být zobrazované místo nejen jediné, ale i přesně definované, ne 

konvenční, nýbrž reálné.52 Této ideální podoby ovšem místo v klasicistním 

dramatu dosáhlo jen zřídka. Čím určenější totiž bylo, tím nesnadněji se 

v něm autoři pohybovali. Proto se vesměs klonili spíše k jeho konvenčnosti 

a menší určenosti. 

Zavedení jednot času a místa mělo pro drama dalekosáhlé důsledky, 

podstatným způsobem totiž přispělo k radikální proměně převládající 

dramatické koncepce a diváckého vkusu. Tragikomedie, jednoznačně 

nejobhbenější divadelní žánr začátku 17. století, ještě spočívala na 

románovém hromadění vnějších událostí, bez ohledu na nějaké časové nebo 

místní omezení. Děj tragikomedie mohl trvat i několik let a její hrdinové na 

své dobrodružné pouti často prošli hned několika zeměmi. Tato volnost však 

začala být shledávána problematickou, jakmile se rozmohlo pravidlo 

47 Tamtéž, s. 191. 

48 Nestejnorodé místo prosazoval zejména P. Comeille. Ve své Třetí rozpravě o něm mluvil 

jako o "divadelní fikci". 

49 Bray, René. Cit. d., s. 283. 

50 Schérer, Jacques. Cit. d., s. 190 a 192. 

51 Bray, René. Cit. d., s. 284. 

52 Schérer, Jacques. Cit. d., s. 191. 
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pravděpodobnosti, pod jehož vlivem pak došlo ke zkrácení času a k zúžení 

místa. Dramatickou koncepci tyto úpravy zprvu příliš neovlivnily, 

zmenšený časoprostor byl i nadále zaplňován stejným množstvúu událostí 

jako předtúu,53 což k nějaké větší pravděpodobnosti rozhodně nepřispívalo, 

nakonec ale jednoty přece jen dramatiky k jednoduššúuu ději přinutily. 

Tragédie, pro kterou už bylo jejich dodržování závazné, tak na rozdíl od 

tragikomedie nebyla sledem různorodých dějů, nýbrž skutečně 

koncentrovanou krizí. Nelibovala si ve vnějších efektech, naopak se plně 

soustředila na niternost. Oproti tragikomedii se sice co do šíře 

zobrazovaných dějů a prostředí zúžila, zároveň se však také prohloubila. 

Volba jednoho dne a jednoho místa přitom tragédii neodřízla ani od 

minulosti, ani od jiných míst. Obojí do ní bylo integrováno a obojí velmi 

výrazně přispělo k jejúuu celkovému vyznění. Klasicistní tragédie nikdy 

nezačínala z ničeho. Předváděný děj byl vždy vyvrcholením předchozích 

dějů, představoval jakousi poslední nebo alespoň klíčovou zastávku v životě 

zúčastněných postav, které v tragédii dostaly jedinečnou příležitost ke 

shrnutí svých dosavadních životů. Klasicistní tragédie se také, jakkoli byla 

fyzicky fixována na jediné místo, jen zřídkakdy obešla bez virtuální 

existence jiných míst. Tragický náboj jí pak dodávala právě intenzita 

vzpomínek nebo volání přišlých od jinud,54 nikoli to, co se odehrálo přúuo 

na scéně. Zpřítomněné vzpomínky byly také hlaVllÚTI zdrojem jejího lyrična. 

Jako příklad uveďme toto dlouhé a nečekané doznání císaře Nerona 

z Racinova Britannika: 

Excité d'un désir curieux 

Cette nuit je I 'ai vue arriver en ces lieux, 

Triste, levant au Ciel ses yeux mouillés de larmes, 

Qui brillaient au travers des jlambeaux et des arm es, 

Belle, sans ornement, dans le simple appareil 

D 'une Beauté qu 'on vient d'arracher au sommeil. 

Que veux-tu ? Je ne sais si cette négligence, 

53 Známým příkladem je Comeillův Cid. 

54 Truchet, Jacques. Cit. d., s. 28 a 31. 



Les ombres, les flambeaux, les cris, et le silence, 

Et le farouche aspect de ses fiers ravisseurs 

Relevaient de ses yeux les timides douceurs. 

Quoi qu 'il en soit, ravi d'une si belle vue, 

J'ai voulu lui parler et ma voix s 'est perdue : 

lmmobile, saisi d'un long étonnement 

Je I 'ai laissé passer dans son appartement. 

J'ai passé dans le mien. C'est la que soUtaire 

De son image en vainj'ai voulu me distraire. 

Trop présente a mes yeux je croyais lui parler. 

J'aimais jusqu 'a ses pleurs que je faisais couler. 

Quelquefois, mais trop tard, je lui demandais gráce ; 

J'employais les soupirs, et meme la menace. 

Voila comme occupé de mon nouvel amour 

Mes yeux sans se fermer ont attendu le jour. 55 
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Nyní přistoupíme k samotnému rozboru času a místa v Racinových hrách. 

Jejich určení, respektive neustálé určování budeme studovat, jako u všech 

ostatních složek, ve dvou rovinách, v rovině autorského paratextu a v rovině 

promluv postav. 

55 Britannicus, v. 385-406. Tento i všechny následující francouzské citáty z Racinových her 

podle: Racine, Jean. Oeuvres completes, L Théátre - Poésie. Paris: Editions Gallimard, 

1999. "Vzbudila touhu mou,! když v noci vedli ji sem, smutnou, bezmocnou,! zatímco 

proudy slz, jež v ohni třpytily se,! smáčely napořád její překrásné líce.! Půvabná, bez 

šperků, jen v prostém odění! kráčela po chodbě jak přelud nevšední.! A navíc, Narcisi, celá 

ta vřava, zdá se,! ty stíny, plameny, křik a pak ticho zase,/ i hrozní únosci, z jichž tváří sálá 

zlo -/ to její něhu, věř, jako by podtrhlo.! Buď jak buď, okouzlen tím nevídaným jasem,! 

chtěl jsem k ní promluvit, však hlásek nevydal jsem.! Udiven jsem tam stál, jak by mě 

spoutal strach,! zatimco mizela mi ve svých komnatách.! Toužil jsem býti sám. Leč stále 

před očima! jsem viděl její tvář, jež není jako jiná.! Tak byla přítomna, že jsem s ní mluvit 

chtěl.! Slzy, jež prolila kvůli mně, rád jsem měl.! V duchu pak dokonce o milost požádal 

jsem,! lichotil, přísahal, hrozil pohnutým hlasem.! Tak tedy, bez spánku, svou láskou 

okouzlen,! čekal jsem celou noc, než vzejde nový den." (př. G. Franel) - Racine, Jean, 

Britannicus -1figenie - Atalia, Praha: Odeon, 1990, s. 50-51. 



19 

Autorským určením času a místa se Racine ve svých hrách příliš 

nezabývá. O čase nám neříká vůbec nic a o místě velmi málo. Pravidelně 

mu věnuje pouze úvodní, velmi stručnou poznámku, vypracovanou podle 

schématu město (nebo místo) - bližší určení místa děje: 

La Scene est a Thebes dans une Salle du Palais Royal. 56 

... sur le bord de I 'Hydaspe, dans le Camp de Taxile. 57 

... a Buthrot, ville d'Epire, dans une Salle du Palais de Pyrrhus. 58 

... a Rome, dans une chambre du Palais de Néron. 59 

... a Rome dans un Cabinet qui est entre I 'Appartement de Titus, et 

celui de Bérénice. 60 

... a Constantinople, autrement díte Byzance, dans le SéraU du 

Grand Seigneur. 61 

... enAulide, dans la Tente d'Agamemnon. 62 

... a Suse, dans le Palais d'Assuérus. 63 

... dans le Temple de Jérusalem, dans un Vestibule de 

I 'appartement du Grand Pretre. 64 

V Mithridatovi a ve Faidře, které jsme v našem výčtu vynechali, pak bližší 

určení místa chybí úplně: 

La Scene est a Nymphée, port de Mer dans le Bosphore Cimmérien, 

autrement dít la Taurique Chersonese. 65 

, 'T' ' , '11 d P'I ,66 ... a .1 rezene, Vl e u e oponnese. 

56 La Thébaide. Tamtéž, s. 60. "Odehrává se v Thébách, v sále královského paláce." 

57 Alexandre le Grand. Tamtéž, s. 128. " ... na břehu řeky Hydaspe, v Taxilově táboře." 

58 Andromaque. Tamtéž, s. 198. " ... v Buthrotu, městě v Epiriu, v sále Pyrrhova paláce." 

59 Britannicus. Tamtéž, s.376. " ... v Římě, v pokoji Neronova paláce." 

60 Bérénice. Tamtéž, s. 454. " ... v Římě, v pokojíku mezi Titovým a Bereničiným bytem." 

61 Bajazet. Tamtéž, s. 560. " ... v Konstantinopoli, neboli Byzanci, v serailu Velkého pána." 

62 1 h· , . T t ' v 702 A l'd v A V" 'P 1geme. am ez, s. . " ... v U 1 e, v gamemnonove stanu. 

63 Esther. Tamtéž, s. 948. " ... v Súsách, v Assuerově paláci." V této hře je místo autorem 

určeno ještě na začátku každého dějství, ale o tom až později. 

64 Athalie. Tamtéž, s. 1015. " ... v jeruzalémském chrámu, v předsíni veleknězova bytu." 

65 Mithridate. Tamtéž, s. 630. " ... v Nymfeji, mořském přístavu v cimmérijském Bosporu, 

neboli chersonejském Tauru." 

66 Phedre et Hippolyte. Tamtéž, s. 819. " ... v Troizeně, městě na Peloponésu." 
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Určité vlastnosti racinovského místa vyplývají už z těchto úvodních 

poznámek. Na prvním místě jmenujme jeho nekonkrétnost. Racine svá 

místa ani při bližším určení zásadně nepopisuje, navíc právě zde s oblibou 

používá neurčitý člen. Většinou se tedy od něj dozvíme jen to, že hra se 

odehrává pouze v nějakém (jednom) sále, pokoji, kabinetu ... 

Tato nekonkrétnost je alespoň částečně mírněna další vlastností 

racinovského místa, kterou je jeho vznešenost. Všechny Racinovy hry, 

pokud se zrovna neodehrávají během válečného tažení, jsou zároveň 

s umístěním do sálu, pokoje, kabinetu atd. umístěny i do paláce, případně do 

chrámu. Vznešenost tohoto širšího rámce však spíše než z místa samého 

vyplývá ze vznešenosti postav, ke kterým je místo přiřazeno (Taxilus, 

Pyrrhos, Nero, Titus a Berenika, Velký pán, Agamemnon, Assuerus, 

velekněz). I samo o sobě ne zcela důstojné místo, jakým je válečný tábor (v 

Alexandrovi) nebo stan (v lfigenii), tak pouhým přiřazením ke králi získá na 

vznešenosti. 

Se vznešeností pak úzce souvisí další vlastnost racinovského místa, 

kterou je oddálení tohoto místa od diváků, jeden z důsledků pravidla 

vhodnosti. Všechny Racinovy hry kromě Bajazeta jsou umístěny do 

vzdálené minulosti, Bajazet, který byl napsán na základě událostí starých 

zhruba třicet let, je umístěn alespoň do vzdálené země. Racine cítil potřebu 

svůj postup obhájit a v Předmluvě k této tragédii proto napsal: "Quelques 

Lecteurs pourront s'étonner qu'on ait osé mettre sur la Scene une Histoire si 

récente. Mais je n'ai rien vu dans les Regles du Poeme Dramatique, qui dlit 

me détourner de mon entreprise. A la vérité je ne conseillerais pas cl un 

Auteur de prendre pour sujet d'une Tragédie une Action aussi modeme que 

celle-ci, si elle s'était passée dans le pays ou il veut faire représenter sa 

Tragédie, ni de mettre des Héros sur le Théatre, qui auraient été connus de 

la plupart des Spectateurs. Les Personnages Tragiques doivent étre regardés 

d'un autre oeil que nous ne regardons d' ordinaire les Personnes que nous 

avons vues de si pres. On peut dire que le respect que l' on a pour les Héros 

augmente cl mesure qu'ils s'éloignent de nous. Major e longinquo 
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reverentia. L' éloignement des pays répare en quelque sorte la trop grande 

proximité des temps. Car le Peuple ne met guere de différence entre ce qui 

est, si j'ose ainsi parler, cl mille ans de lui, et ce qui en est cl mille lieues. 

C'est ce qui fait par exemple que les Personnages Turcs quelque modernes 

qu'ils soient ont de la dignité sur notre Théatre. On les regarde de bonne 

heure comme Anciens. Ce sont des moeurs et des coutumes toutes 

différentes. N ous avons si peu de commerce avec les Prince s et les autres 

Personnes qui vivent dans le Sérail, que nous les considérons, pour ainsi 

dire, comme des gens qui vivent dans Ull autre siecle que le notre. ,,67 

V souvislosti s jinými mravy a zvyky, o kterých v této předmluvě Racine 

píše, jenom dodejme, že o jejich realistické vyobrazení mu samozřejmě 

nešlo. 

Poslední vlastnost racinovského místa, kterou je možné odvodit už 

z úvodních poznámek, vidíme v uzavřenosti tohoto místa před veřejností. 

Touto uzavřeností a také pouze jí se Racine podstatně odchýlil od ideálu 

teoretiků, kteří naopak otevřenost místa vyžadovali. Prostor jeho her je vždy 

přímo spjatý s postavou vladaře a nikdo nepovolaný do něj nemá přístup. 

Třebaže je tato vlastnost v zásadě odvoditelná už ze samotných poznámek, 

svého plného rozvinutí u Racina dosáhne až v promluvách postav. 

67 Tamtéž, s. 625. "Někteří čtenáři se budou zřejmě divit, že se někdo opovážil uvést na 

scénu příběh, který se odehrál tak nedávno. Já jsem však v pravidlech dramatické básně 

nenašel nic, co by mě od provedení mého záměru muselo odvrátit. Po pravdě řečeno, 

žádnému autoru bych neradil, aby si vzal za námět tragédie stejně nový děj, jako je tento, 

pokud by se odehrával v zemi, kde chce svou tragédii nechat zahrát, nebo aby na divadlo 

přivedl hrdinu, který by byl znám většině diváků. Postavy tragédií by měly být nahlíženy 

jinými očima, než kterými obyčejně nahlížíme na osoby, které jsme viděli zblízka. Dá se 

říct, že respekt, který máme k hrdinům, stoupá tím víc, čím vzdálenější nám jsou. Major e 

longinquo reverentia. Vzdálenost zemí svým způsobem napravuje přílišnou časovou 

blízkost. Neboť lidé příliš nerozlišují mezi tím, co je od nich vzdálené v čase, a tím, co je 

od nich stejně tak vzdálené v prostoru. To například způsobuje, že postavy Turků, jakkoli 

jsou brané ze současnosti, se na našem divadle těší vážnosti. Záhy se na ně díváme jako na 

lidi starověku. Jsou to úplně odlišné mravy a zvyky. Máme tak málo styků s princi a 

dalšími osobami, které žijí v serailu, že je takřka pokládáme za lidi žijící v jiném století než 

v tom našem." (vl. překlad) 



Princes, queZques raisons que vous me puissiez dire 

Votre devoir ici n 'a point dÍl vous conduire68 
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jsou první slova, která pronese žárlivý Mithridates ve stejnojmenné tragédii 

po svém návratu na adresu svých synů, jejichž přítomnost na jeho dvoře je 

mu krajně podezřelá. Vzápětí se zeptá: 

Mais tous deux en ces lieux que pouvaient-ils attendre ?69 

A tato otázka ho nepřestává po celou hru znepokojovat. Osmin na začátku 

Bajazeta zase nemůže pochopit, že smí beztrestně vstoupit do míst, kam ho 

zavádí vezír Akomat: 

Et depuis quand, Seigneur, entre-t-on en ces Lieux, 

Dont Z' acces était méme interdit a nos yeux ? 

Jadis une mort prompte eÍlt suivi cette audace. 70 

S podobně nebezpečným prostorem se pak setkáme také v tragédii Ester, 

jejíž hrdinka se odváží bez vyzvání vstoupit do pokoje krále Assuera, za což 

ji málem stihne trest. 

Uzavřený prostor Racinových her nemusí být ostatním postavám nutně 

nebezpečný, vždy ale nese zřetelnou pečeť toho, kdo ho obývá. Může se tak 

stát i vyloženě intimním místem, jako například v tragédii Berenika, která 

začíná těmito slovy krále Antiocha: 

Arrétons un moment. La pompe de ces Lieux, 

Je Ze vois bien, Arsace, est nouvelle a tes yeux. 

Souvent ce Cabinet superbe et solitaire, 

Des secrets de Titus est Ze dépositaire. 

C'est ici queZquefois qu'il se cache a sa Cour, 

Lorsqu 'il vient a Za Reine expliquer son amour. 71 

68 Mithridate, v. 423-4. "Princové, ať už mi řeknete cokoli,! vaše povinnost vás sem zavést 

nemohla." (vl. překlad) 

69 Mithridate, v. 475. "Oba dva v těchto místech, co mohli očekávat?" (vl. překlad) 

70 Bajazet, v. 3-5. ,,A odkdy, pane můj, se vchází v tato místa,! do kterých nemohli jsme ani 

nahlédnout?/ Za tuto troufalost, dřív smrt nám hrozila." (vl. překlad) 

71 Bérénice, v. 1-6. ,,zdržme se chvíli zde. Soudím z tvých rozpaků,! že jsi tou nádherou 

oslněn, Arsaku./ Zdi této půvabné alkovny často hostí! ty nejdůvěrnější Titovy důvěrnosti.! 
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Nyní přejdeme k tomu, jak: je racinovské místo určováno promluvou. Kromě 

uzavřenosti místa před veřejností z přímých řečí vyplývá i jeho uzavřenost 

před okolním světem, zároveň však také zcela jasné vědomí o jeho 

existenci. Rozdělením prostoru v Racinových hrách se zajímavým 

způsobem zabýval Roland Barthes. Podle něj jsou v Racinových tragédiích 

tři místa: pokoj, který je jakýmsi pozůstatkem mytické jeskyně, 

neviditelným a obávaným místem, kde je ukryta moc, a potom předpokoj a 

exteriér.72 My se s Barthesem v tomto bodě příliš neshodujeme, existence 

pokoje je podle nás čirou hypotézou, která se opírá jen o úvodní scénu 

Britannika, případně o nestandardní pojetí prostoru v pozdních tragédiích 

Ester a Atalia. Postavy Racinových her se žádného skrytého místa 

neobávají, mají strach pouze z určitých postav. Naproti tomu rozdělení mezi 

řekněme interiérem a exteriérem je u Racina podle našeho názoru zřejmé. 

Du haut de la muraille, 

Je les ai vus déjil tous rangés en bataille, 

J'ai vu déjil le Jer briller de toutes parts, 

Et pour vous avertir, j 'ai quitté les remparts. 73 

Tak informuje důvěrnice Olympie svou paní lokastu o tom, co se děje za 

hradbami, a podobných zpráv od důvěrníků bychom u Racina našli opravdu 

nepřeberné množstvÍ. Je to proto, že v interiéru, kde se vlastní tragédie 

odehrává, se v zásadě nikdy nic nestane. Na rozdíl od exteriéru, který je 

místem událostí, je totiž pouze místem jazyka.74 Vedle událostí Barthes pak: 

do exteriéru, místa ne-tragédie, zahrnuje ještě smrt a útěk. Fyzická smrt 

podle něj nemá v prostoru klasicistní tragédie co dělat. Jednak kvůli 

pravidlu vhodnosti, jednak: proto, že by v ní mělo vše záviset na jazyku, "qui 

Sem se vždy utíká, když touží v ústraní/ učinit královně milostné vyznání." (př. P. Kopta a 

J. Pokorný) - Racine, Jean. Berenika, Praha: Dilia, 1964, s. 3. 

72 Barthes, Roland. Sur Racine. Paris: Editions du Seuil, 1963, s. 9-11. 

73 La Thébaiae, v. 7-lO. ,;Z vrchu hradební zdi,! jsem je už viděla k boji připravené,! ze 

všech stran viděla jsem blýskat čepele,! abych Vás zpravila, hradby jsem opustila." (vl. 

překlad) 

74 Barthes, Roland. Cit. d., s. 10. 
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est le seul ordre tragique : dans la tragédie, on ne meurt jamais, parce qu' on 

parle toujours. Et inversement, sortir de la scene, c'est pour le héros, d'une 

maniere ou d'une autre, mourir.,,75 Na útěk podle Barthese žádná skutečně 

tragická postava u Racina ani nepomyslí, ač je k němu neustále 

přemlouvána podřadnou kastou důvěrníků. Šíře prostoru je totiž 

v Racinových hrách tabu a jeho těsnost privilegiem. Exteriér je tu cele 

přisouzen netragickým postavám, které jsou pověřeny tún, aby tragédii 

naplňovaly událostmi a hrdinu svým zprostředkovánún ochránily před 

profánnún kontaktem s realitou. 76 

O autorském oddálení místa od diváků jsme již mluvili, nyní dodejme, že 

stejný odstup od místa děje si zachovávají i samotné postavy. Všiml si toho 

už Leo Spitzer, který ve svém rozboru zvláštností Racinova stylu mimo jiné 

upozornil na nápadně vysoký výskyt ukazovacích zájmen v promluvách 

jeho postav. Hojné používání demonstrativ podle Spitzera oslabuje a tlumí 

bezprostřednost vjemu, racinovské ce tak spíš než do blízka ukazuje do 

dálky. Jde v něm o jakési duchovní poukazování, které vnáší mezi 

ukazujícího a ukazované jistou vzdálenost. Zatúnco přivlastňovací zájmeno 

by působilo vřeleji, zájmeno ukazovací zůstává v chladné, objektivizující 

neutralitě. Způsobuje odcizení.77 Převedeno na určení místa a času, typicky 

racinovské opisy en ces lieux (v těchto místech) namísto ici (tady) a ce jour 

(tento den) namísto aujourd'hui (dnes) přinášejí vůči naznačenému 

časoprostoru představu vzdálenosti a cizosti. Ces lieux navíc není ani žádné 

smyslově vnímatelné určení místa,78 důsledné používání tohoto opisu tak 

vede i k jeho velkému zabstraktnění. Ostatně Spitzer sám pro popis 

racinovského místa razil pojem Nirgendwoheit.79 

75 Tamtéž, s. 12. " ... který je tím jediným řádem tragédie: v tragédii se nikdy neumírá, 

protože se zde stále mluví. A obráceně, odejít ze scény pro hrdinu tak či onak znamená 

zemřít." (vl. překlad) 

76 Tamtéž, s. 12-13. 

77 Spitzer, Leo. ,,Die klassische Dampfung in Racines Stil". In: Spitzer, Leo. Romanische 

Stil- undLiteraturstudienl. Marburg: A. Lahn, 1931, s. 144-147. 

78 Tamtéž, s. 147-148. 

79 Přeložitelné snad jako nijakost. 
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Ke Spitzerovým rozborům dodejme, že Racine samozřejmě používá i 

velmi konkrétní aujourďhui a iei, stejně jako naprosto přesné místní určení 

y (tu), a to relativně často. Koneckonců hned s několika iei jsme se setkali i 

v námi zvolených ukázkách. Jakkoli je pak opis en ees lieux důležitý pro 

vytvoření distance mezi postavou a prostorem, ke zabstraktnění tohoto 

prostoru racinovské postavy používají spíše jiný prostředek, a sice popis 

svého vnitřního stavu, se kterým zacházejí jako s místním určením. 

Pravidelně se s ním setkáváme zejména v citově exaltovaných pasážích, ve 

kterých tento popis pro daný moment zcela nahrazuje jakékoli, ať už 

konkrétní či nekonkrétní určení místa. Díky němu dochází k jeho zniternění. 

Me voiei done tantót au eomble de mes voeux,80 

říká lokasta na úvod jediné scény setkání Eteokla s Polyneikem v Thébské 

tragédii. 

Mais ne me pressez point. En I' état ou je suis 

Je ne puis que me taire et pleurer mes ennuii1 

jsou pro změnu poslední slova Kleo:fily v tragédii Alexandr Veliký, kterými 

se obrací k Alexandrovi poté, co se dozví, že smrt jejího bratra nebude 

pomstěna. V poslední scéně Andromaehy si pak Orestes ještě předtím, než 

zešílí, takto postěžuje: 

Gráee aux Dieux ! Mon malheur passe mon espéranee. 

Gui, je te loue, ó Ciel ! de ta persévéranee. 

Appliqué sans reláehe au soin de me punir, 

Au eomble des douleurs tu m 'as fait parvenir. 82 

Podobné příklady použití tohoto prostředku bychom našli v každé Racinově 

hře. Racine z něj stálým opakováním vytvořil až jakési klišé, které však 

80 La Thébaide, v. 1073. ,,Brzy se ocitnu na vrcholu mých přání." (vl. překlad) 

81 Alexandre le Grand, v. 1611-2. "Však nenaléhejte. Ve stavu, kde jsem nyní! nemohu než 

mlčet a oplakávat bol." (vl. překlad) 

82 Andromaque, v. 1657-60. "Tak velké neštěstí jsem, bozi, nečekal!! Za vytrvalost tvou, ti 

chvalořečím, nebe,! jež bez oddechu jsi hledalo pro mě trest,! teď povzneslo jsi mě na 

vrchol bolesti." (vl. překlad) 
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díky svému umístění v těch nejexponovanějších částech hry a také kvůli 

povaze postav, které jej pronášejí, velmi výrazným způsobem ovlivnilo 

pojetí prostoru v jeho tragédiích. Naprosto ve shodě se změnou převládající 

dramatické koncepce tak u Racina v určitých momentech jeho her dochází 

k proměně vnějšího prostoru v jakési vnitřní místo, kde se tragédie jeho 

postav ve skutečnosti odehrávají. 

Poslední vlastností racinovského místa, kterou se budeme zabývat, je 

jeho neproměnnost. Ve všech Racinových hrách s výjimkou Atalie jsme po 

každém dějství svědky zřetelného přelomu, který je důsledkem klasicistních 

kompozičních principů a úzce souvisí s pravidlem svázání scén. Je-li 

v souladu s tímto pravidlem přechod mezi jednotlivými scénami uvnitř 

téhož dějství co nejplynulejší, pak předěl mezi jednotlivými dějstvími musí 

být naopak nepřehlédnutelný. Racine tento předěl obyčejně vytváří tak, že 

nenechá vystoupit stejné postavy na konci jednoho i na začátku dalšího 

dějství. Kromě zmíněné Atalie toto pravidlo porušil vlastně jen jednou, a 

sice v Andromaše, ve které titulní postava a její důvěrnice ukončují třetí 

dějství a zahajují dějství čtvrté. Ani zde ale o nějaké kontinuitě nemůže být 

řeč, protože mezi obě dějství je vložena návštěva Rektorova hrobu. Naopak 

v Atalii jsou sice jakési formální předěly mezi dějstvími vytvořeny 

vystoupeními chóru, vlastní děj ale jimi přerušen není a v dalších dějstvích 

pokračuje tam, kde přestal, což se samozřejmě týká i časoprostoru. Proto 

máme u této Racinovy tragédie skoro jako u jediné dojem opravdového 

naplnění klasicistních jednot času a místa při současném zachování 

konkrétnosti v obou těchto kategoriích. U většiny ostatních her tento dojem 

odpadá. Je totiž těžko uvěřitelné, že postavy, které vystupují ve dvou 

různých dějstvích, například Atalida a Zaira z konce prvního dějství 

Bajazeta a Bajazet ze začátku dějství druhého, skutečně obývají tentýž 

prostor. Ze všech Racinových her je pak tato pluralita míst zřejmě 

nejvýraznější v tragédii Ester, už jen proto, že je určena samotným autorem, 

který uvádí, že první dějství se odehrává v Esteřině bytě, druhé v pokoji, 

kde je Assuerův trůn, a třetí v Esteřiných zahradách. Důležité nicméně je, že 

i když ke změně místa u Racina prokazatelně dochází, tato změna není jako 
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taková pociťována. V zásadě totiž nepřináší nic nového. Nový prostor se od 

toho starého nijak neliší, jde jen o jiný aspekt téhož prostoru. Změna 

neproměňuje ani ladění, ani postavy, ani jejich řeč a jejich jednání. 83 

O důsledcích této principiální neproměnnosti pro chápání času a prostoru 

uvnitř kusu psal Volker Klotz, kterého si nyní dovolíme parafrázovat. Podle 

něj se kvůli své neproměnnosti obě dramatické kategorie vzdávají jakékoli 

sobě vlastní kvality, která by mohla aktivně vstoupit do jednání. Stávají se 

neutrálním rámcem, jakýmsi nepohnutým pozadím, které do jednání postav 

nijak nezasahuje. 84 Paláce jako takové u Racina jednání postav nijak 

neovlivňují, jsou tu jen proto, aby postavy vyvýšily a zdůraznily jejich 

význam.85 Podobně do hry nezasahují ani předměty. Prostor Racinových 

tragédií je vyprázdněný, bez věcí. Jsou-li nějaké předměty přece jen 

zmíněny, pak ne kvůli nim samým, nýbrž proto, že něco symbolizují. 

Nevedou vlastní život, jsou jen projekcemi jistých vlastností postav, 

zesíleně poukazujícími zpátky na ně.86 Postavy Racinových her tak od svého 

prostředí mají odstup. Ačkoli o něm neustále hovoří, vlastně ho neberou 

v potaz. 

To samé se týká i času. Jednání je v Racinových hrách jakoby 

odpřítomněno, scénická přítomnost nemá žádnou moc a čas není vnímán 

jako dramatický okamžik,87 lépe řečeno nad celou hrou se klene dramatický 

okamžik jediný. Nemění se například scénu od scény, nýbrž je od začátku 

do konce hry tentýž. Jedinou relevantní změnu u Racina představuje předěl 

mezi časem předváděného děje a dobou, která tomuto času předcházela. 

Především tyto dva časy jsou promluvou Racinových postav kladeny do 

protikladu. 

Ma Fille, je vous vois toujours des mémes yeux. 

83 Klotz, Volker. Geschlossene und offene Form im Drama. Miinchen: Carl Hanser Verlag, 

1985, s. 46. 

84 Tamtéž, s. 40. 

85 Tamtéž, s. 50. 

86 Tamtéž, s. 49. 

87 Tamtéž, s. 4l. 
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Mais les temps sont changés aussi bien que les lieux,88 

říká Agamemnon lfigenň při jejich prvním setkání v Aulidě a další příklad 

změněných okolností představuje třeba Agrippinin povzdech nad ztrátou 

moci v úvodní scéně Britannžka: 

Non, non, le temps n' est plus que Néron jeune encore 

Me renvoyait les voeux d'une Cour, quž l'adore, 

Lorsqu 'i! se reposait sur mož de tout I 'Etat, 

Que mon ordre au Palažs assemblažt le Sénat, 

Et que derriere un voi!e, invisible, et présente 

J ' , . d d C I ''A A • 89 etGls e ce gran orps me toute-pUlssante. 

Ke změnám samozřejmě dochází i v průběhu hry, také tyto změny jsou však 

poměřovány spíše dalekou minulostí než tím, co jim bezprostředně 

předcházelo. To vede k určité bezčasovosti racinovské tragédie. Vše 

skutečně podstatné se zde odehrálo již před jejím začátkem a postavám 

v samotné hře nezbývá než nést následky minulých dějů nebo se ještě 

pokusit o poslední odpor. Za skutečně podstatnou událost přitom 

považujeme například samotný fakt, že Faidra miluje Hippolyta, nikoli 

okamžik milostného doznání, kterým je tento fakt v průběhu hry pouze 

zpřítomněn. 

Autorské vymezení času a místa je u Koltť~se v porovnání s Racinem dost 

variabilní. 

Ve hře V lesích před příchodem noci jakékoli předběžné určení času i 

místa chybí. 

88 lphigénie, v. 555-6. ,,Má dcero, věřte mi, můj zrak vás vidí rád.! Však okolnosti, čas, se 

mění napořád." (př. G. FrancI) - Racine, Jean, Britannicus - ljigenie - Atalia, Praha: 

Odeon 1990, s. 134. 

89 Britannicus, v. 91-6. "Ne, ne, ten čas je pryč, kdy Nero ve svém mládí! byl šťasten, že se 

dvůr především se mnou radí,! kdy skládal na bedra má vše, co tíží stát,! a kdy můj pokyn 

byl závazný pro senát,! kdy, třeba v úkrytu jak neviděná síla! já duší všemocnou jsem jeho 

tělu byla." (př. G. FrancI) - cit. překlad, s. 38. 
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V Boji černocha se psy je obojí naopak určeno velmi konkrétně. Hned od 

začátku víme, že se hra bude odehrávat "dans un pays d' Afrique de ľ Ouest, 

du Sénégal au Nigeria, un chantier de travaux publics d'une entreprise 

étrangere, ,,90 a tento údaj je ještě rozveden následujícími poznámkami, které 

blíže popisují dvě hlavní místa děje. Tábor, "entourée de palissades et de 

miradors,,,91 který sestává ze tří zdánlivě samostatných míst, a staveniště 

s nedokončeným mostem přes řeku bahna. Zmíněno je dokonce i volání 

stráží, které tvoří "barriere aux bruits de la brousse, autour de la cité. ,,92 

V samotné hře je pak místo děje pravidelně určováno poznámkou na 

začátku každé scény, nenavazuje-li tato scéna na scénu předchozí. Z těchto 

poznámek vyplývá, že scény jedna až deset a sedmnáct až devatenáct se 

odehrávají v táboře a scény jedenáct až šestnáct na staveništi. Bližší určení 

těchto dvou míst se ale od sebe dost liší. Zatímco scény ze staveniště jsou 

určeny jen jednou poznámkou na začátku jedenáctého dějství a potom 

plynule přecházejí jedna ve druhou, scény z tábora se zdají být naopak 

autorskými poznámkami co nejvíc od sebe odděleny. Jednotlivá místa jsou 

v těchto scénách často popisována vícero způsoby, což vytváří dojem jejich 

většího množství a také přispívá kjejich neurčitosti. Nevíme například, 

jestli místo uvnitř tábora, na kterém Albury promlouvá s Homem a Leonou, 

je jen jedno nebo jestli se v průběhu hry mění, popsáno je totiž vždy úplně 

jinak. Tato místa jsou však zároveň neustále spojována určitými motivy, 

které prozrazují jejich faktickou jednotnost. Jednak to jsou všudypřítomné 

květy buženvileí, obklopující Leonin bungalov i verandu, kde se Cal 

s Homem scházejí ke hře, jednak strážní věže, jimiž je celý tábor 

obkroužen. O existenci těchto dvou motivů se přitom nedovídáme jen 

z autorských poznámek, jako na konci sedmnácté scény, kde čteme, že 

90 Koltes, Bernard-Marie. Combat de negre et de chiens. Paris: Minuit, 1989, s. 7. "V jedné 

západoafrické zemi kdesi mezi Senegalem a Nigérií, na velké státní stavbě řízené 

zahraniční firmou." (př. K. Lukešová) - Koltes, Bernard-Marie, Boj černocha se psy, Praha: 

Dilia, 1990, s. 2. 

91 Tamtéž. "Ohrazený palisádami a strážními věžemi." (př. K. Lukešová) - cit. překlad, s. 4. 

92 Tamtéž. ,,Hradbu proti zvukům divočiny obklopující tábor." (př. K. Lukešová) - cit. 

překlad, s. 5. 
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,,Horn leve les yeux vers les miradors et les garde s immobiles",93 nýbrž i 

z přímých řečí postav. Přítomnost stráží je třeba hned v první scéně uvedena 

Alburym jako důvod, proč se nemůže Hornovi ukázat na světle: 

"Impossible, monsieur. Regardez les gardiens, regardez-Ies, la-haut. Us 

surveillent autant dans le camp que dehors, ils me regardent, monsieur. S'ils 

me voient m'asseoir avec vous, ils se méfieront de moi ; ils disent qu'il faut 

se méfier d'une chevre vivante dans le repaire du lion.,,94 Kromě motivů 

prostorového charakteru se celou hrou prolínají ještě motivy neprostorové, 

jako je štěkot psa nebo vanutí větru, a všechny, ať už prostorové či 

neprostorové, se objeví v závěrečné, dvacáté scéně, příznačně nazvané 

"Dernieres visions d'un lointain enclos,,,95 ve které se na ted' už zcela 

jednotné místo poprvé díváme zdálky. Z údajů popisujících jasnost oblohy, 

umístěných na začátek první a jedenácté scény a v samotném závěru, pak 

vyplývá, že se děj hry odehrál od soumraku do úsvitu. 

S podobně komplikovaným určením času a místa se setkáme i 

v následující hře Západní přístav. I v ní je místo poměrně přesně určeno 

úvodní poznámkou, která oznamuje, že se hra bude odehrávat "dans un 

quartier a l'abandon ďune grande ville portuaire occidentale, séparé du 

centre-ville par un fleuve, un hangar désaffecté de l'ancien port,,,96 a 

v samotné hře pak znovu dochází k jakémusi rozpadu tohoto místa i k jeho 

opětovnému složení. Scény, tentokrát nečíslované, tu na sebe navazují jen 

zřídkakdy, což přispívá k poměrně rychlému střídání míst. Po úvodním, 

93 Tamtéž, s. 102. ,,Hom pohlédne nahoru ke strážním věžím a nehybným strážím." (př. K. 

Lukešová) - cit. překlad, s. 78. 

94 Tamtéž, s. 12. "To nejde, pane. Podívejte se na stráže, tam nahoře ve věžích. Hlídají 

tábor i okolí, pane, sledují mě. Když uvidí, jak jsem si s vámi sedl, budu jim hned 

podezřelý. Říkají, že každá živá koza ve lvím doupěti je podezřelá." (př. K. Lukešová) - cit. 

překlad, s. 10. 

95 Tamtéž, s. 106. ,,Poslední VÝ.ievy ze vzdáleného ohrazeného tábora." (př. K. Lukešová)

cit. překlad, s. 82. 

96 Koltes, Bernard-Marie. Quai ouest. Paris: Minuit, 1985, s. 7. "V opuštěné čtvrti jednoho 

velkého přístavního západního města, oddělen řekou od centra, se nachází zpustlý hangár 

bývalého přístavu." (prac. překlad D. Jobertová) 
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ještě velmi neurčitém "devant Ull mur d'obscurité,,,97 se tak v následujících 

scénách ocitáme uvnitř hangáru, na mole, na silnic~ u vnější stěny hangáru, 

zase na mole a tak dál stále dokola. Na vytvoření dojmu rozdrobeného místa 

se dále významně podílejí záměrně retardační prvky, jako jsou monology, 

autorem samým dané do závorek, kterými postavy opouštějí naznačený čas 

a prostor a vydávají se za svým sebevyjádřením, nebo motta, uvádějící 

některé scény a zavádějící nás do zcela jiných kontextů. Důležité nicméně 

je, že místa jsou podobně jako v předchozí hře nakonec sjednocena. 

Principem, který je spojuje, však tentokrát nejsou žádné obklopující motivy, 

nýbrž obyčejná prostupnost všech míst, odvoditelná už z poznámek, 

zejména z těch, které se zabývají zvuky. V jedné ze scén, které se odehrávají 

na silnici, je poznámkou například oznámeno, že "on entend la chute d'un 

corps dans l'eau, de l'autre coté du hangar",98 a uvnitř hangáru zase 

"slyšíme" ,,rafa1e de coups de feu sur la jetée. ,,99 

V porovnání s předchozí hrou se Koltes v Západním přístavu mnohem 

více věnoval vymezení času. Téměř každá scéna obsahuje nějaký údaj o 

denní době, respektive o druhu světla, kterým je scéna osvětlená. Díky 

těmto údajům víme, že hra začíná a končí v noci a že mezitím uběhnou dva 

dny. Jejich všudypřítomnost je však zarážející. Pravidelně jsou zmiňovány i 

tam, kde bychom je vůbec nečekali, a sice v interiéru, kde tvoří důležitý 

detail. Dočteme se například, že nějaká scéna se odehrává "dans le hangar 

traversé de rayons dorés"lOO nebo "dans le hangar plongé dans l'obscurité, 

sauf des rayons de lune passant par les trous du toit."lOl Nadměrné 

zdůrazňování údajů o světle pak v Západním přístavu vede k tomu, že se 

tyto údaje spíše než pouhým dokreslujícím pozadím stávají až jakousi další, 

97 Tamtéž, s. 11. ,,Před temnou zdí." (vl. překlad) 

98 Tamtéž, s. 29. "Je slyšet pád člověka do vody, na druhé straně hangáru." (prac. překlad 

D. Jobertová) 

99 Tamtéž, s. 89. ,;Z hráze zazní vypálená dávka." (prac. překlad D. Jobertová) 

100 Tamtéž, s. 51. "V hangáru protkaném zlatými paprsky." (prac. překlad D. Jobertová) 

101 Tamtéž, s. 77. "V hangáru ponořeném do tmy až na měsíční paprsky procházející děrami 

ve stropě." (prac. překlad D. Jobertová) 
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řekněme atmosférickou rovmou, která probíhá souběžně s rovmou 

předváděného děje. Obě roviny jsou ostatně často postaveny těsně vedle 

sebe, jako například v této poznámce: "Cécile apparaí't, le soleil monte dans 

le ciel fl. toute vitesse."I02 

Ve hře V samotě bavlníkových polí je veškeré autorské určení času a 

místa vyčerpáno úvodní poznámkou, která je jakousi definicí slova deal. 

Dozvíme se z ní, že "deal est une transaction commerciale portant sur des 

valeurs prohibées ou strictement controlées, et qui se conclut, dans des 

espaces neutres, indé:finis, et non prévus fl. cet usage, ( ... ) fl. n'importe quelle 

heure du jour et de la nuit, indépendamment des heures ď ouverture 

réglementaires des lieux de commerce homologués, mais plutot aux heures 

de fermeture de ceux-ci".I03 Žádné další poznámky tato hra neobsahuje. 

Ve hře Návrat do pouště je místo stejně jako v Boji černocha se psy a 

v Západním přístavu určeno úvodní poznámkou, ve které je ale na rozdíl od 

těchto her pamatováno i na čas. Už před začátkem hry tedy víme, že místem 

děje bude "une ville de pro vince, fl. ľ est de la France, au début des années 

soixante"d04 o domě, ve kterém se hra převážně odehrává, přitom nepadne 

aru slovo. Jestliže v předchozích kompozičně propracovanějších 

Koltesových hrách ještě docházelo alespoň příležitostně ke spojování scén 

ve větší celky, pak v Návratu do pouště se s něčím takovým už nesetkáme. 

Žádná scéna tu nepřechází v jinou, všechny jsou od sebe striktně odděleny. 

O jisté plynulosti můžeme mluvit jen v souvislosti s přechodem první scény 

102 Tamtéž, s. 37. "Objeví se Cecílie, slunce velkou rychlostí stoupá na obloze." (prac. 

překlad D. Jobertová) 

103 Koltes, Bernard-Marie. Dans la solitude des champs de coton. Paris: Minuit, 1986, s. 7. 

,,Deal je obchodní transakce týkající se zakázaného nebo přísně kontrolovaného zboží, 

uzavíraná ( ... ) na místech neutrálních a k tomuto účelu neurčených, ( ... ) v jakoukoliv denní 

či noční hodinu, nezávisle na předepsané pracovní době registrovaných obchodních míst, 

nejčastěji však po jejím skončení." (prac. překlad D. Jobertová) 

104 Koltes, Bernard-Marie. Le retour au désert. Paris: Minuit, 1988, s. 9. "Malé město ve 

východní Francii na počátku šedesátých let." (př. K. Lukešová) - Koltes, Bernard-Marie. 

Návrat do pouště. Praha: Dilia, 1991, s. 4. 
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ve druhou, i zde je ale tato plynulost dána jen tím, že se obou scén účastní 

dvě stejné osoby. Místně jsou však tyto scény od sebe odděleny úplně stejně 

jako všechny scény celé hry. Jako u všech ostatních Koltesových her jsou 

však i zde jednotlivá místa vzápětí spojena. S určitou nadsázkou bychom 

mohli říct, že se Návrat do pouště na rozdíl od předchozích her odehrává 

výhradně v interiéru. Začíná příchodem Matyldy a jejích dětí do domu a 

končí společným odchodem Matyldy a Adriena. Místo děje pak většinou 

představují jednotlivé místnosti. Dostaneme se do vstupní haly, do 

Matyldiny ložnice, na chodbu, do salónu atd. K domu dále přiléhá zahrada, 

ve které se odehrají čtyři scény. I s ní ale Koltes zachází jako by šlo o 

součást interiéru. Je totiž obklopena zdí, jejíž existence je neustále 

zdůrazňována, a to obojím možným způsobem, autorskými poznámkami 

i přímou řečí postav. Celá jedna scéna se dokonce odehrává přímo na ní. 

Jediné porušení této uzavřenosti tak představuje scéna ze Saifiho 

kavárny. Ani toto místo ale není od domu tolik vzdálené, jak bychom se 

zpočátku mohli domnívat. Koltes totiž obě místa ihned sblíží a použije 

k tomu stejný prostředek jako v Západním přístavu, a sice zvuk oznámený 

autorskou poznámkou. Hned v první scéně, která následuje po scéně 

v kavárně, tak čteme: "Explosion du café SaIfi, au 10 in. ,,105 Místem, které 

všechna místa sjednocuje, je až do začátku pátého dějství Adrienův a 

Matyldin dům, nicméně po scéně v kavárně je nutné toto jednotící místo 

poněkud rozšířit, čímž se vracíme zpátky k údaji z úvodní poznámky. 

Skutečným místem děje není jen jeden dům, nýbrž celé město, a kdybychom 

chtěli být opravdu velmi konkrétní, tak bychom dodali, že tímto městem 

jsou Koltesovy rodné Mety, na které ostatně poukazují i přijmení téměř 

všech zúčastněných postav. Jména Serpenoise, Queuleu, Bomy, Plantieres a 

Sablonjsou totiž zároveň také místními metskými názvy. 106 

105 Tamtéž, s. 75. ,,zdálky se ozve výbuch v Saifiho kavárně." (př. K. Lukešová) - cit. 

překlad, s. 55. 

106 Jobertová, Daniela. Le théátre de Bernard-Marie Koltes: Le dialogue dramatique 

reinventé. Doktorská disertační práce, Université Paris 8 - Saint-Denis, Akademie 

múzických umění Praha, 2001, s. 325. 
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I pro určení času je směrodatná úvodní poznámka. V průběhu hry je sice 

čas několikrát určen poznámkou na začátku jednotlivých scén, případně 

přímou řečí postav, k vytvoření nějakého přesného časového obrazu to však 

nestačí. Kolik dní uběhne mezi začátkem a koncem tedy nevíme, pro hru je 

důležité jen to, že se odehrává během alžírské války, která do ní podstatným 

způsobem také neustále zasahuje. 

Podobně jako v Západním přístavu Je však i v Návratu do pouště 

přítomna ještě jedna časová rovina, která je s rovinou času předváděného 

děje souběžná. Jde o rovinu muslimských modliteb a svátků, jejichž názvy 

stojí v záhlaví jednotlivých dějství, případně scén. Poněvadž jsou jednotlivé 

muslimské modlitby pevně spjaty s určitými momenty dne, je touto rovinou 

v podstatě vytvořen jakýsi alternativní rytmus celé hry,107 který vpadá do 

domněle uzavřeného času děje. 

S narušováním času pak souvisí i četná vniknutí do míst, jejichž 

uzavřenost před okolním světem se stejně jako v Boji černocha se psy i zde 

ukazuje být pouze zdánlivá. Tento prostorový nedostatek je v poznámkách 

průběžně signalizován zminkami o pootevřených dveřích, plně se však 

projeví až nevysvětlitelnými příchody a odchody určitých postav. Ve scéně 

jedenáct se například před Adrienem zjeví velký černý parašutista. "Qui 

etes-vous? Comment etes-vous entré ?,,,108 zeptá se vyděšený Adrien a 

vzápětí svou otázku ještě jednou zopakuje. Neuklidní ho ani dlouhý 

rozhovor, který s parašutistou vede, a na konci scény je stejně udivený jako 

na jejím začátku. "Par ou est-il entré, nom de dieu ?,'.109 zeptá se ještě, když 

už parašutista zmizí. V Návratu do pouště je tato snadná prostupnost míst 

všeobecná, nefunguje pouze zvenčí dovnitř, nýbrž i zevnitř ven, Jejím 

důsledkem je pak všeobecná atmosféra strachu a nejistoty, ale také to, že je 

hra přístupná zázrakům. V předposlední scéně například Eduard nejdřív 

107 Tamtéž, s. 336 a 338. 

108 Koltes, Bernard-Marie. Le retour au désert. Paris: Minuit, 1988, s. 54. ,,Kdo jste? Jak 

jste se sem dostal?" (př. K. Lukešová) - Koltes, Bernard-Marie. Návrat do pouště. Praha: 

Dilia, 1991, s. 40. 

109 Tamtéž, s. 57. "Kudy se sem proboha dostal?" (př. K. Lukešová) - cit. překlad, s. 43. 
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dlouze rozkládá o vědeckých poznatcích týkajících se rychlosti, s jakou 

Země obíhá kolem své osy a kolem Slunce, a potom podle autorské 

poznámky jednoduše "prend son élan, saute, et disparait dans l'espace.,,110 

Ani prostupností míst, ani existencí zázraků však celistvost naznačeného 

prostoru není nijak dotčena. Dům Je pro všechny postavy 

nezpochybnitelným středem jejich existence, Adrien o něm pak dokonce 

mluví jako o pupku světa. 

Rámec své poslední hry Koltes nepokládal za nutné jakkoli předběžně 

určovat. Ve hře Roberto Zucco se tak s žádnou úvodní poznámkou týkající 

se času a místa nesetkáme. Každá z celkem patnácti scén je tu jako by sama 

za sebe. Každá představuje určitou zastávku na Zuccově pouti a každá má 

svůj název a místní určení. Každá se také odehrává jinde, než se odehrála 

předchozí scéna. Jedinou výjimku v této radikální nespojitosti představují 

scény dvanáct a třináct, které se obě odehrávají na stejném místě, ale v jiný 

čas a s jinými postavami. Jednotlivá místa děje se však poměrně často 

opakují, což je svým způsobem zase sjednocuje. První i poslední scéna se 

odehrává na střeše věznice a hned třikrát nás místo děje zavede do 

vykřičené čtvrti Malé Chicago a do Dívčiny kuchyně. Místa, i když nejsou 

explicitně spojena přímo autorem, jsou tak nakonec přece jen sjednocena, a 

sice postavami, respektive, jak ještě uvidíme, jejich promluvou. 

Určení času je ve hře Roberto Zucco stejně sporadické jako v Návratu do 

pouště. Ani zde nevíme, kolik času uběhne mezi začátkem a koncem. Navíc 

zde chybí onen širší rámec, který čas předchozí hry ještě zasazoval do 

určitého politického nebo historického kontextu. Čas Roberta Zucca je tedy 

jakýmsi bezčasím, je to čas jeho života. Tuto domněnku podporuje i název 

osmé scény, která není jen scénou mezi ostatními scénami, nýbrž díky 

svému umístění do středu celé hry nad ostatní co do důležitosti jasně vyniká. 

110 Tamtéž, s. 80. "Rozeběhne se, skOČÍ a zmizí v prostoru." (př. K. Lukešová) - cit. 

překlad, s. 59. 
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Právě tato scéna se jmenuje "Juste avant de mourir"lll a mluví se v ní o 

Zuccově blízké smrti. 

To, že se v titulní postavě spájí čas i prostor celé hry, pak podstatně 

přispívá k její celkové mytizaci, která je nakonec vyjádřena jejím 

doslovným přirovnáním ke Goliášovi a hlavně k Samsonovi. 

Nadčlověčenství titulní postavy je ve hře dále znázorněno její schopností 

překonávat překážky, vnikat do uzavřených míst a zase z nich unikat. Byly

li toho v Návratu do pouště v zásadě schopny všechny postavy, pak ve hře 

Roberto Zucco je tato dovednost přisouzena právě jen Zuccovi, což ho od 

ostatních postav zřetelně vyděluje. V průběhu hry jsme tak postupně svědky 

jeho útěku z vězení, násilného vniknutí do bytu jeho matky, nenásilného 

vniknutí do Dívčiny kuchyně a konečného útěku z vězení a zřejmě i ze 

života. ,,zucco, Zucco, dis-nous comment tu fais pour ne pas rester une 

heure en prison ? ( ... ) Par ou as-tu :filé? Donne-nous la filiere," vyzvídají na 

něm v poslední scéně anonymní hlasy a Zucco jim odpovídá: "Par le haut. II 

ne faut pas chercher a traverser les murs, parce que, au-dela des murs, il y a 

ď autres murs, il y a toujours la prison. II faut s' échapper par les toits, vers 

le soleil. On ne mettra jamais un mur entre le soleil et la terre.,,1l2 Ke slunci 

je Zucco také touto poslední scénou připodobněn. "Regardez le soleil,,,ll3 

říká v momentě, kdy jsou všechny zraky upřeny na něj. Podle autorských 

poznámek pak v této scéně viditelně vystupuje právě jen Zucco, slunce a 

vítr, což vytváří zajímavý dovětek ke koltesovskému užití tak zvané 

atmosférické roviny, o které jsme mluvili v souvislosti s hrou Západní 

přístav, která je však přítomná i ve všech ostatních Koltesových hrách, byt' 

ne v tak rozvinuté podobě. 

III Koltes, Bernard-Marie. Roberto Zucco. Paris: Minuit, 1990, s. 45. "Krátce před smrtí." 

(př. R. Císař) - Koltes, Bernard-Marie. Roberto Zucco. In: Svět a divadlo 10/91, s. 95. 

112 Tamtéž, s. 91-92. - ,,zucco, Zucco, řekni nám, jak to děláš, že nezůstaneš ani hodinu ve 

vězení? ( ... ) Kudy jsi zdrhnul? Ukaž nám cestu." - ,,Horem. Není třeba hledat, jak se dostat 

přes zdi, protože za nimi jsou další a další, pořád je to vězení. Musí se utíkat po střechách, 

k slunci. Mezi slunce a zem nikdy žádnou zeď nepostaví." (př. R. Císař) - cit. překlad, s. 

109. 

113 Tamtéž, s. 94. ,,Podívejte na slunce." (př. R. Císař) - cit. překlad, s. 110. 
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V porovnání s Racinem je autorské vymezení času a místa u Koltese 

mnohem komplikovanější. Koltes se totiž na rozdíl od Racina většinou 

nespokojuje pouze s úvodní poznámkou, nýbrž obě studované kategorie 

poznámkami neustále upřesňuje i v průběhu her. Nejnápadnější podobnost 

obou autorských určení vidíme především ve zdůrazňované nekonkrétnosti 

míst. Koltesovské místo bývá stejně jako u Racina "vymezeno" použitím 

neurčitého členu. Jeho hry se odehrávají "dans un pays d' Afrique de 

l'Ouest, du Sénégal au Nigeria, un chantier de travaux publics d'une 

entreprise étrangere," "dans un quartier II l' abandon d' une grande ville 

portuaire occidentale, séparé du centre-ville par Ull fleuve, un hangar 

désaffecté de l'ancien port," v "une ville de province, II l'est de la France," 

případně "dans des espaces neutres, indéfinis.,,114 K této nekonkrétnosti 

přispívá i záměrné umísťování některých scén jakoby mimo prostor a čas. 

Máme tu na mysli například monologické scény dané do závorek 

v Západním přístavu nebo monology Adriena a Matyldy v Návratu do 

pouště pronesené ,,k publiku" a závěrečnou scénu usmíření, která je rovněž 

umístěna mimo prostorové určení. Tato prostorová nezakotvenost vede 

k tomu, že podobně jako u Racina dochází i u Koltese k zabstraktnění a 

zniternění místa. Přestáváme ho vnímat v jeho konkrétnosti, do popředí 

naopak vystupuje jeho existenciální rozměr. 

Další styčný bod vidíme v jisté ohraničenosti času i prostoru, která 

ovšem u Koltese na rozdíl od Racina není vůbec jednoznačná. Oproti 

uzavřenému prostoru u Racina je prostor u Koltese otevřen v podstatě 

komukoli. Jeho jednota je sice vytvořena úvodní poznámkou a potom 

udržována určitými spojovacími a ohraničujícími motivy, zároveň je však 

neustále popírána, a to jak promluvou, tak i samotnými poznámkami. 

V Koltesových hrách jsme tak pravidelně svědky rozpadu domněle 

jednotného prostoru. I když nakonec přece jen dojde k jeho opětovnému 

sjednocení, pocit rozdrobenosti trvá a je navíc ještě podporován existencí 

jiných rovin, která by u Racina byla naprosto nemyslitelná. 

114 Neurčité členy podtrhl V.F. 
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Poslední společnou vlastností obou míst, která je však u Koltese na 

rovině autorského paratextu vysledovatelná jen ve hře Boj černocha se psy, 

je pak oddálení těchto míst od diváků. 

Nyní se podíváme na to, jak je časoprostor jednotlivých Koltesových her 

určován samotnou promluvou. Ve hře V lesích před příchodem noci je 

vytvářen jen jí a musíme dodat, že ne příliš konkrétně. Zpočátku vůbec 

nevíme, kde se vlastně hra odehrává. Hned její první věta totiž neodkazuje 

k místu, kde probíhá rozmluva, nýbrž k místu, kde došlo k setkání jediného 

mluvčího celé hry s jeho posluchačem: "Tu tournais le coin de la rue lorsque 

je t'ai Vll, il pleut ... ,d15 K tomuto místu se pak mluvčí v průběhu hry ještě 

několikrát vrátí, slouží mu totiž jako jakýsi záchytný bod, na který může 

v rozmluvě kdykoli navázat: "lorsque tu tournais, la-bas, le coin de la rue, 

que je t'ai Vll, j'ai couru, je pensais ... ,,,116 ,,malgré tout cela, j'ai couru 

derriere toi des que je t'ai Vll tourner le coin de la rue ... ,,117 Už od začátku je 

však jasné, že hra se reálně odehrává někde jinde, s největší 

pravděpodobností v nějaké kavárně. Mluvčí vzápětí po oné první větě 

dodává: ,,maintenant qu'on est la, que je ne veux pas me regarder, il faudrait 

que je me seche, ( ... ) les cheveux tout au moins pour ne pas etre malade,,,118 

a později toto místo ještě trochu upřesní: "par ici il y a de miroirs, dans les 

cafés, les hotels, qu'il faut mettre derriere soi, comme maintenant qu'on est 

la, ou c'est toi qu'ils regardent, moi, je les mets dans le dos, toujours, meme 

115 Koltes, Bernard-Marie. La Nuitjuste avant lesforéts. Paris: Minuit, 1988, s. 7. ,,zrovna 

jsi zahýbal za roh ulice a vtom jsem tě spatřil, prší. .. " (prac. překlad D. Jobertová) 

116 Tamtéž, s. 8. ,,Když jsi zahýbal za roh ulice, támhle, tak jsem tě spatřil, utíkal jsem, 

myslel jsem si ... " (prac. překlad D. Jobertová) 

117 Tamtéž, s. 12. "Přes to přese všechno jsem za tebou běžel, jak jsem tě spatřil, že zahýbáš 

za roh ulice ... " (prac. překlad D. Jobertová) 

118 Tamtéž, s. 7. "Když jsme tady ajá bych se radši neviděl, měl bych se usušit, ( ... ) aspoň 

vlasy, abych nenastydl." (prac. překlad D. Jobertová) 
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chez moi.,,119 Více se však o reálném místě rozmluvy nedovíme, není 

dokonce ani jisté, jestli se v průběhu hry nezměnilo. Mluvčí sice před svým 

závěrečným doznáním ještě zopakuje jakési znaky, podle kterých bychom 

toto počáteční místo mohli poznat: ,,maintenant il faut que je t'explique tout, 

puisque j'ai commencé, sans que tu te barres et me laisses comme un con, 

meme si maintenant j'ai pris une sale gueule, que ni mes cheveux ni mes 

fringues ne sechent, que je ne voudrais pas regarder dans mon dos le miroir 

alors que toi, la pluie ne t'a meme pas mouillé, ( ... ) et s'il n'y avait pas cette 

question ď argent, je nous paierais une biere - plutót que du café - et alors 

on serait vraiment tout II fait bien, ,,120 zároveň ale už předtím oznámí úmysl 

z tohoto místa odejít: "viens, on ne reste pas ici, on tomberait malades, II 

coup sili. ,,121 Jestli skutečně odešel nebo ne se přitom nedovíme, hra totiž 

postrádá jakékoli poznámky. 

Oproti nedostatečně určenému místu či místům rozmluvy se V lesích 

před příchodem noci zdá být mnohem důležitější jakýsi širší rámec, který 

bychom mohli nazvat místem existence. Toto místo pro mluvčího 

představuje město: "toi, moi, qui tournons dans cette dróle de ville,,,I22 lépe 

řečeno jeho záporné stránky: "camarade, sale pluie, sale vent, saloperie de 

carrefour, il ne fait pas bon tourner ce soir par ici,,,123 ke kterým mluvčí 

přiřazuje i stávající ekonomické a politické danosti: "c'est bien pour cela 

119 Tamtéž, s. 8. "Tolik je tady všude zrcadel, v kavárnách, v hotelích, člověk se k nim musí 

otočit zády, jako teď, co jsme tady, to na tebe se dívají, já se k nim točím zády, vždycky, i 

doma." (prac. překlad D. Jobertová) 

120 Tamtéž, s. 56. "Teď ti musím všechno vysvětlit, když už jsem začal, než se zdekuješ a 

necháš mě tu stát jak blbce, i když teď vypadám hrozně, vlasy ani hadry mi ne a ne 

uschnout, nechtěl bych se dívat do zrcadla za zády, zato ty, tebe déšť ani nesmáčel, ( ... ) a 

kdyby nebylo té otázky peněz, zaplatil bych nám pivo - spíš než kafe - a bylo by nám fakt 

prima." (prac. překlad D. Jobertová) 

121 Tamtéž, s. 13. "Pojď, tady nezůstaneme, určitě bychom nastydli." (prac. překlad D. 

Jobertová) 

122 Tamtéž, s. 14. "Ty, já, kteří se potloukáme v tomhle divném městě." (prac. překlad D. 

Jobertová) 

123 Tamtéž, s. 12. "Kamaráde, zatracený déšť, zatracený vítr, zasraná křižovatka, potloukat 

se tu takhle večer není zrovna rozumné." (prac. překlad D. Jobertová) 
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que la politique, et les partis, et les syndicats qu'il y a maintenant, et les 

flics, et l'armée, qui sont tous politiques, ce n'est pas cela que je veux, ( ... ) 

ils vous col1ent ft l'usine, et l'usine, moi, jamais!,,124 Proti takto pojatému 

místu pak mluvčí staví svůj sen o jiném místě, které několikrát vysloveně 

ztotožní s pokojem, kde by se svým posluchačem mohl strávit noc či 

alespoň její část: "etre dans une chambre, vieux, ou je puisse parler, ici, je 

n'arrive pas ft dire ce que je dois te dire, il faudrait etre ailleurs, personne 

autour de soi, plus cette question d'argent et cette saloperie de pluie, ft 

l'aise, comme assis dans l'herbe ou des choses comme cela, qu'on n'ait plus 

li bouger, tout son temps devant soi, avec l'ombre des arbres.,,125 Sen o 

jiném místě se tak V lesích před příchodem noci ukazuje být v prvé řadě 

snem o lidské vzájemnosti. 

Určité specifikum místa ve hře Boj černocha se psy představuje jeho 

podvojnost. Ta je v podstatě odvoditelná už z úvodní poznámky, neustále je 

na ni ale poukazováno právě v promluvách, proto se jí budeme zabývat až 

nyní. "Ici, au chantier, nous entretenons d'excel1ents rapports avec la police 

et les autorités locales, ,,126 řekne v úvodní scéně Hom Alburymu, ale hned 

vzápětí dodá: "vous avez tous un don admirable pour les langue s ici, ,.127 a 

"vous vous appelez tous «frere» ici.,,128 Už tato úvodní nedůslednost 

v použití místního určení ici zakládá jistou nejednoznačnost celkového 

124 Tamtéž, s. 17. ,,A proto politika, strany, a ty syndikáty, co jsou teď, a poldové, a armáda, 

všechno je to politika, a to já nechci, ( ... ) šoupnou vás do fabriky, a fabriku, to já teda 

nikdy!" (prac. překlad D. Jobertová) 

125 Tamtéž, s. 47. "Nejradši bych byl někde v pokoji, člověče, kde bych mohl mluvit, tady 

nedokážu říct, co ti musím říct, člověk aby byl jinde a kolem něj nikde nikdo, už žádný 

zasraný déšť ani peníze, v pohodě, jako sedět v trávě nebo tak něco, už se nemuset hýbat a 

mít všechen čas pro sebe, a stíny stromů." (prac. překlad D. Jobertová) 

126 Koltes, Bernard-Marie. Combat de negre et de chiens. Paris: Minuit, 1989, s. 10. ,,Mytu 

na stavbě udržujeme výborné vztahy s policií i s místními úřady." (př. K. Lukešová) -

Koltes, Bernard-Marie, Boj černocha se psy, Praha: Dilia, 1990, s. 8. 

127 Tamtéž, s. ll. "Tady jste všichni jazykově ohromně nadaní." (př. K. Lukešová) - cit. 

překlad, s. 9. 

128 Tamtéž. "Vy si tu mezi sebou říkáte všichni bratře." (př. K. Lukešová) - cit. překlad, s. 

9. 
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pojetí místa v této hře. Také kvůli ní od samého začátku nevíme, jestli se 

odehrává více na evropském staveništi nebo v černé Africe. Další promluvy 

nás přesvědčují spíše o první variantě. "Pourquoi tu es venue ici 7," ptá se 

například v páté scéně Cal Leony. "Pourquoi 7 Je voulais voir ľ Afrique," 

odpoví Leona. "Voir quoi 7," podiví se Cal a uzavře: "Ce n'est pas 

l' Afrique, ici. C' est Ull chantier fran<;ais de travaux publics, bébé. ,,129 

V jedenácté scéně zase řekne Leona Alburymu: ,,Ici, nous sommes si bien," 

načež Albury odpoví: "Toi, oui; mais moi, non. lci, c'est un endroit de 

Blancs. ,,130 A ve třinácté scéně se k tomuto pojetí přikloní i Horn, který 

Alburyho uklidňuje těmito slovy: "Soyez donc calme; ne vous inquiétez 

pas; vous étes ici chez moi et, pour moi, l"hospitalité, c'est la regle sacrée ; 

d'ailleurs, vous étes ici pratiquement en territoire fran<;ais; vous n'avez 

donc rien čl craindre. ,,131 Právě Horn ale toto jednoznačné určení nakonec 

popře, přičemž je příznačné, že si poslouží motivem, který náleží do 

atmosférické roviny. Ve čtrnácté scéně Leoně řekne: "Léone, je vous 

cherchais. II va pleuvoir, et vous ne savez pas ce que pluie veut dire, ici.'d32 

Promluvou je pak zdůrazněna ještě jedna vlastnost prostoru v Boji 

černocha se psy, a sice jeho odříznutost od okolního světa a z toho 

pramenící samota. "On est seuls; ici, tu ne trouveras personne čl qui parler, 

personne ; ici, c'est Ull endroit perdu. Surtout maintenant, que c'est la fin : il 

ne reste plus que moi et lui, ,<133 říká Cal Leoně v jejich druhé společné scéně 

129 Tamtéž, s. 40. ,,Proč jsi sem přijela?" - "Proč? Chtěla jsem vidět Afriku." - "Cože jsi 

chtěla vidět? Tohle není žádná Afrika. To je francouzská stavba veřejné vládní zakázky, 

puso." (př. K. Lukešová) - cit. překlad, s. 31. 

130 Tamtéž, s. 72. - "Je nám tu spolu dobře." - "Tobě ano, ale mně ne. Tohle je místo pro 

bílé." (př. K. Lukešová) - cit. překlad, s. 56. 

131 Tamtéž, s. 82. "Buďte bez obav; nedělejte si starosti; tady jste mým hostem a já ctím 

posvátné zákony pohostinství; ostatně jste tu vlastně takřka na francouzské půdě; nemusíte 

se ničeho obávat." (př. K. Lukešová) - cit. překlad, s. 64. 

132 Tamtéž, s. 89. "Leono, hledal jsem vás. Blíží se déšť a vy nevíte, co zdejší déšť dokáže." 

(př. K. Lukešová) - cit. překlad, s. 70. 

133 Tamtéž, s. 49. ,,Jsme tu sami; tady nemáš s kým promluvit; tohle je ztracená varta. 

Zvlášť teď ke konci: už jsme tu zůstali jen on ajá." př. K. Lukešová) - cit. překlad, s. 38. 
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a to, že tuto vlastnost místa chce využít ve svůj prospěch, nijak 

nezpochybňuje její existenci. 

V Západním přístavu postavy vytvářejí prostor hry hlavně na základě 

kontrastu, jednak mezi jeho minulostí a přítomností, jednak mezi ním a 

jinými místy. Minulost místa je zmíněna už jakýmsi vyprávěním, které je 

autorem umístěno před začátek vlastní hry a ve kterém mimo jiné čteme: 

,,Deux ans auparavant, Charles, qui rentrait par le ferry, fut averti par les 

ouvriers qu'il croisait chaque matin et qui embarquaient pour travailler au 

port, ďune présence anormale et inquiétante, le long du mur extérieur du 

hangar, ,<134 jakési srovnání s jeho přítomností však proběhne až 

v promluvách postav. Rozdíl mezi minulostí a přítomností je zřejmě 

nepregnantně ji vyjádřen Monikou hned v první scéně hry: ,,Autrefois il y 

avait des lampadaires, ici; c'était un quartier bourgeois, ordinaire, animé, je 

m' en souviens tres bien. II y avait des parcs avec des arbres ; il y avait des 

voitures; il y avait des cafés et des commerces, il y avait des vieux qui 

traversaient la rue, des enfants dans des poussettes ; les anciens entrepots du 

port servaient de parkings et certaines, de marchés couverts. C'était un 

quartier ď artisans et de retraités, un monde ordinaire, innocent. II n'y a pas 

si longtemps. Mais aujourďhui, Seigneur ! N'importe quel individu, le plus 

innocent, qui se perdrait li! meme en plein jour pourrait se faire massacrer en 

plein soleil et son cadavre jeté dans le fleuve sans que personne ne songe i! 

le chercher ici. ( ... ) Les cafards, les rats et les cafards ont pénétré ici comme 

des soldats vainquers; les propriétaires ont laissé les murs se lézarder, les 

vitres brisées n' ont pas été remplacées, les vieux sont morts; alors les 

commen;ants ont fini par déserter ces quartiers et aujourďhui tous ces 

immeubles, des kilometre s de rues bordées ďimmeubles ne rapportent plus 

un sou, pas un centime i! personne, rien du tout, rien, c'est dégoutant. Dieu 

134 Koltes, Bernard-Marie. Quai ouest. Paris: Minuit, 1985, s. 9. ,,Před dvěma lety jednoho 

časného rána za sněhové bouře, když se Charles vracel domů trajektem, upozornili ho 

dělníci, s nimiž se potkával každý den a kteří se trajektem dostávali za prací do přístavu, na 

čísi abnormální a znepokojivou přítomnost u vnější zdi hangáru." (prac. překlad D. 

Jobertová) 
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sait ce qui vit la, maintenant, dieu sait ce qui est en train de nous 

regarder. ,,135 Také ostatní postavy jsou si vědomy zpustošenosti místa. 

Nesrovnávají ho však jen s jeho minulostí, nýbrž i s jinými místy, a sice 

s místy, kam by samy chtěly odjet. Cecílie ho například porovnává se svým 

domovem, po kterém neustále touží, Charles zase s přístavem na druhém 

břehu řeky, kde si prý našel práci. Vobou těchto případech dopadne 

srovnání rovněž jasně v neprospěch místa děje. 

Další vlastností místa děje v Západním přístavu, která je vyjádřena 

promluvou postav, je vedle jeho zpustošení také jeho nebezpečnost. 

"J'entends des bruits, j'entends des chiens, c'est plein de chiens sauvages 

autour de nous qui rampent dans les décombres, ,.136 říká Monika na samém 

začátku hry a hned v první dialogické scéně mezi obyvateli místa a nově 

příchozími postavami Charlesovými ústy zazní: "Personne ne viendrait ici 

sans arme, sans raison.'d37 

Poslední vlastností místa, o které se dozvíme z promluvy, je pak jeho 

naprostá odříznutost od okolního světa. Trajekt zmíněný v úvodním 

vyprávění tu už nestaví, přestala téct i voda z vodovodu. Jedinou spojnicí 

s okolním světem tak představuje auto, se kterým přijela Monika s Kochem. 

135 Tamtéž, s. 13-14. ,,Kdysi tu byly lampy; byla to obyčejná měšťanská živá čtvrť, dobře si 

na to vzpomínám. Byly tu parky se stromy; byla tu auta; byly tu kavárny a obchody, staří 

lidé přecházeli přes přechody, děti se vozily v kočárcích; b)'Valé přístavní sklady se 

používaly jako parkoviště a některé z nich jako kryté trhy. Byla to čtvrť řemeslníků a 

důchodců, obyčejný, nevinný svět. A není to ani tak dávno. lVe dneska, Pane můj! 

Kohokoliv, i toho nejnevinnějšího človíčka, který by sem zabloudil, by tu zamordovali za 

bílého ch'1e, jeho mrtvolu hodili do řeky a nikoho by ani nenapadlo hledat ho tady. ( ... ) 

Švábi, krysy a švábi sem pronikli jako vítězní vojáci; vlastníci domů nechali rozpraskat zdi, 

rozbitá okna nikdo nevyměnil, staří lidé zemřeli; a tak obchodníci nakonec tyhle čtvrti 

opustili a dneska žádná z těchhle budov, ty kilometry ulic lemované budovami nikomu nic 

nevynesou, ani floka, V'.lbec nic, je to nechutné. Bůh ví, kdo tady teď žije, bůh ví, kdo na 

nás právě teď kouká." (prac. překlad D. Jobertová, částečně překlad vlastní) 

136 Tamtéž, s. ll. "Slyším zvuky, slyším psy, všude kolem nás tu jsou divocí psi, kteří se 

plazí mezi sutinami." (vl. překlad) 

137 Tamtéž, s. 21. ,,Bez zbraně by sem nikdo nechodil, bez důvodu." (prac. překlad D. 

Jobertová) 
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To je však průběžně znehybňováno, až je znehybněno docela. "Vous avez la 

voiture, :filez," řekne Claire Monice poté, co ji vítězoslavně předá jakousi 

součást zapalování. ,,Petite sotte. Les pneus. Petite sotte. On a crévé les 

pneus, les quatre pneus, ,,138 odpoví ale vzápětí Monika. Dostat se z tohoto 

místa bez auta je přitom postavami považováno skoro za nadlidský výkon, 

Charles například Monice řekne: "Si tu veux partir ďici, il faudra que tu le 

portes. II y a douze kilometres, en faisant le tour.,,139 Monika se však na 

cestu přece jen nakonec vydá, sama, bez Kocha, který mezitím zemřel. 

Smrtí několika postav, tedy ne přímo promluvou, ale spíše dějovými obraty, 

je pak podtržena ještě jedna důležitá vlastnost místa v Západním přístavu, a 

sice jeho existenciální rozměr. Je prostorem života, ze kterého postavy 

postupně odcházejí. 

Prostor hry V samotě bavlníkových polí je podle úvodní autorské 

poznámky neutrální a blíže neurčený. Jeho konkretizací se zabývají až 

samotné postavy, aktivně k ní přistupuje zejména postava Dealera. Hned 

jeho první replika, která je vůbec první replikou celé hry, začíná slovy: ,,si 

vous marchez dehors, a cette heure et en ce lieu, c' est que vous désirez 

quelque chose que vous n'avez pas, et cette chose, moi, je peux vous la 

fournÍr. ,,140 I přes neustálé zdůrazňování tohoto místa a této hodiny však 

prostor po celou dobu hry zůstává velmi nekonkrétní, podobně jako onen 

předmět touhy, který by měl obě postavy spojovat. Jisté je jen to, že se hra 

odehrává za tmy a na odlehlém místě. Několikrát je zmíněna divokost či až 

jakási zvířeckost místa a hodiny, několikrát je také zmíněn řekněme legální 

svět nahoře, vůči kterému je prostor hry stavěn do kontrastu. ,,J' allais de 

cette fenetre éc1airée, derriere moi, la-haut, a cette autre fenetre éc1airée, la

bas devant moi," řekne ve své první replice Klient a vzápětí dokonce 

138 Tamtéž, s. 63-64. - ,,Máte auto, zmizte." - ,,Huso hloupá. Pneumatiky. Huso hloupá. 

Někdo propíchl pneumatiky, všechny čtyři." (prac. překlad D. Jobertová) 

139 Tamtéž, s. 50. "Jestli se odsud chceš dostat, budeš ho muset nést. Kolem to dělá dvanáct 

kilometrů." (prac. překlad D. Jobertová) 

140 Koltes, Bernard-Marie. Dans la solitude des champs de coton. Paris: Minuit, 1986, s. 9. 

,'procházíte-li se venku, v tuto hodinu a na tomto místě, je to proto, že toužíte po něčem, co 

nemáte, a toto něco vám já mohu poskytnout." (prac. překlad D. Jobertová) 
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přirovná místo setkání k jakési skládce: ,'plus on habite haut, plus l' espace 

est sain, mais plus la chute est dure ; et lorsque l'ascenseur vous a déposé en 

bas, il vous condamne a marcher au milieu de tout ce dont on n'a pas voulu 

la-haut, au milieu d'un tas de souvenirs pourrissants, comme, au restaurant, 

lorsqu'un garyon vous fait la note et énumere, a vos oreilles écoeurées, tous 

les plat s que vous digérez déja depuis longtemps.,,141 

Obě tyto vlastnosti však slouží spíše jen pro dokreslení nálady, oproti 

tomu velmi důležitou vlastnost místa hry V samotě bavlníkových polí 

představuje jeho radikální uzavřenost. Kromě postav Dealera a Klienta do 

prostoru hry nikdo nevstoupí a tyto dvě postavy z něj pro změnu nemohou 

vyjít, lépe řečeno spíše než z nějakého konkrétního místa nemohou vyjít ze 

situace setkání, která konstituuje celou hru a tím pádem i její pojetí prostoru. 

"Vous ne partirez pas comme un voleur les poches pleines, vous oubliez le 

chien qui garde la rue et qui vous mordra le cul, ,,142 řekne Dealer skoro na 

jejím konci. Klient sice ještě nadhodí možnost své záchrany zvnějšku, 

Dealer však na ID nijak nereaguje. Místo toho Klientovi nabídne, aby 

z místa setkání utekl: "Si ce n' est pas le déshonneur de la fuite qui vous en 

empeche, pourquoi ne fuyez-vous pas 7'.143 V samém závěru ale dodá: "Si 

vous fuyiez, je vous suivrais ; si vous tombiez sous mes coups, je resterait 

aupres de vous pour votre réveil; et si vous décidiez de ne pas vous 

réveiller, je resterait a coté de vous, dans votre sommeil, dans votre 

141 Tamtéž, s. 13-14. "Šel jsem od tamtoho osvětleného okna, za mnou nahoře, k jinému 

osvětlenému oknu přede mnou. ( ... ) Čím výše je příbytek, tím čistší je prostředí, ale tím 

tvrdší je pád. A jakmile v)1ah člověka vylOŽÍ v přízemí, odsoudí ho prodírat se tím, o co už 

nahoře nebyl zájem, shnilými vzpomínkami. Je to jako když vám číšník v restauraci přinese 

účet a vY.Ímenovává vašemu zhnusenému sluchu pokrmy, které jste už dávno strávil." (prac. 

překlad D. Jobertová) 

142 Tamtéž, s. 53. ,,A vy odsud neodejdete jako zloděj s nacpan}'llla kapsama, zapomínáte 

totiž na psa, který hlídá tuhle ulici a který se vám zakousne do zadku." (prac. překlad D. 

Jobertová) 

143 Tamtéž, s. 56. ,,Když hy vás tedy ani hanba neodradila od útěku, proč neutíkáte?" (prac. 

překlad D. Jobertová) 
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inconscience, au-dela."I44 Díky této uzavřenosti místa a také díky jeho 

nedostatečné určenosti tak i V samotě bavlníkových polí, podobně jako 

v ostatních Koltesových hrách, vystupuje do popředí jeho existenciální 

rozměr, jehož hlavní vlastností je u Koltese samota. Tu ostatně postavy 

samy v souvislosti s prostorem často zmiňují, například Klient téměř na 

konci celé hry o jejím času a prostoru mluví takto: "La, que nous sommes 

seuls, dans ľinfinie solitude de cette heure et de ce lieu qui ne sont ni une 

heure ni un lieu définissables. ,,145 

Na rozdíl od hry V samotě bavlníkových polí je čas i prostor hry Návrat 

do pouště dostatečně určen samotným autorem. Promluvy postav ovšem 

toto primární určení ještě po opravují, případně vytvářejí určení nová. 

Jestliže autorské poznámky jako místo děje stanovují nejprve dům a potom 

město, pak promluvou, konkrétně parašutistovým vyzná.ním, je toto místo 

obrazně rozšířeno na celou Francň: "J'aime cette terre, bourgeois, mais je 

n'aime pas les gens qui la peuplent. ( ... ) Oui, j'aime cette terre, et personne 

ne doit en douter, j'aime la France de Dunkerque a Brazzaville, parce que 

cette terre, j'ai monté la garde sur ses frontieres, j'ai marché des nuits 

entieres, ľ arme a la main, ľ oreille aux aguets et le regard vers 

l' étranger. ,.146 

Z promluvy dále vyplývá také odlišný přístup, který mají obě hlavní 

postavy k místu děje. Zatímco Adrien o něm ve scéně setkání obou 

144 Tamtéž, s. 59-60. "Kdybyste se dal na útěk, běžel bych za vámi. Kdybyste pod m:9mi 

ranami padl, čekal bych vedle vás, až se proberete. A kdybyste se rozhodl neprobrat se, 

zůstal bych u vás, ve vašem spánku, ve vašem podvědomí a ještě dál." (prac. překlad D. 

Jobertová) 

145 Tamtéž, s. 52. ,,zde, v nekonečné samotě tohoto místa a této hodiny, které nelze 

definovat." (prac. překlad D. Jobertová) 

146 Koltes, Bernard-Marie. Le retow' au désert. Paris: Mínuit, 1988, s. 56-57. ,,Já mám tuhle 

zemi rád, pane majiteli, ale nemám rád její obyvatele. ( ... ) Ano, miluji tuhle zem, o tom 

nemůže b)"'Í pochyb, miluji Francii od Dunkerque až po Brazaville, protože jsem střežil 

bezpečí jejích hranic, celé noci jsem chodil se zbraní v ruce, s ušima nastraženýma a 

s pohledem Upřen}111 tam ven." (př. K. Lukešová) - Koltes, Bernard-Marie. Návrat do 

pouště. Praha: Dilia, 1991, s. 42. 
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sourozenců bez postranních úmyslů mluví jako o ,,notre bonne ville",147 

Matylda místo přivlastňovacího zájmena použije zájmeno ukazovací, které 

mezi ní a město vsune jistou vzdálenost a které přívlastek dobrý obdaří 

ironickým významem: "Quant a cette guerre-m, mon cher Adrien, je m'en 

fiche. Je ne fuis aucune guerre ; je viens au contraire la porter ici, dans cette 

bonne ville, ouj'ai quelques vieux comptes a régler.,,148 Dům pak považuje 

Adrien za zcela bezpečné místo, alespoň pro sebe. V té samé scéně Matyldě 

řekne: ,,Et ce temps ďincertitude dans laquelle nous sommes tous, tu l'auras 

traversé ici, dans la sécurité de cette maison.,,149 A na konci prvního dějství 

v rozhovoru s Mathieuem pak přirovná vše mimo dům k džungli. Zároveň si 

je však vědom toho, že se věci Matyldiným příchodem změnily. Mathieuovi 

ve stejné scéně ještě řekne: "Tes ennemis sont dans ta propre maison.,,150 

Změny si ale všimnou i ostatní postavy. Například služebná paní 

Queuleuová dům po Matyldině příchodu několikrát přirovná k peklu. 

Teprve promluvou je pak vytvořena ona všeobecná atmosféra strachu, o 

které jsme již mluvili jako o důsledku snadné prostupnosti míst. ,,Est-ce que 

meme la maison ďun ami n' est plus un lieu sur ?," zeptá se Plantieres, když 

je na chodbě přepaden Matyldou a Eduardem, a Matylda ho takto vyvede 

z omylu: ,,Je suis Mathilde, et cette maison est a moi. Elle est a moi, et il n'y 

a pas de raison pour que vous vous y sentiez en sécurité. ,.151 Ani ona sama 

se však v domě necítí bezpečně, Fatimě v zahradě například řekne: "Fatima, 

il y a des gens qui sautent le mur et guettent une femme qui s' égare la, et, 

147 Tamtéž, s. 12. "Našem milém městě." (př. K. Lukešová) ~ cit. překlad, s. 6. 

148 Tamtéž, s. 13. ,,Pokud jde o tamtu válku, milý Adriene, tak na tu já kašlu. Před žádnou 

válkou neprchám. Naopak, přináším ji sem, do tohoto milého města, kde mám ještě pár 

nevyrovnaných účtů." (př. K. Lukešová) ~ cit. překlad, s. 6. 

149 Tamtéž. ,,A tu nejistou dobu, kterou všichni prožíváme, strávíš tady, v bezpečí tohoto 

domu." (př. K. Lukešová) ~ cit. překlad, s. 6. 

J50 Tamtéž, s. 24. ,,Nepřátele máš ve svém vlastním domě." (př. K. Lukešová) ~ cit. překlad, 

s. 16. 

151 Tamtéž, s. 28-29. ~ "Cožpak už ani přítelův dům neskýtá bezpečí?" ~ ,,Jsem Matylda a 

tohle je můj dům. Je můj a vy nemáte proč se v něm cítit bezpečně." (př. K. Lukešová) ~ 

cit. překlad, s. 19. 
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apres, tu te retrouves avec un cadeau dont tu n'as pas voulu. Les jardins de 

cette ville sont dangereux, car il y a la garnison, et les militaires sautent les 

murs des jardins pour faire des cadeaux.'d52 A ve své ložnici pak strachy 

nemůže usnout: ,,Fatima. Fatima, est-ce que tu dors? J'entends les pas de 

ton oncle dans le couloir. II s'approche, il est devant la po rte, il hésite. II 

vient pour me faire du mal. II osera faire, la nuit, sans témoin, ce qu'il n'a 

pas osé faire le jour. ( ... ) Cette ville est pleine de gens qui meurent étouffés 

sous les oreillers, étranglés par des cordelettes, ou alors le coup du sadique 

qui est entré par la fenetre, ou du voleur venu pour piquer les perles. Et ton 

oncle connaít suffisamment de médecins et d'officiers de police pour ne rien 

risquer. (. .. ) Fatima, ma chérie, ne me laisse pas toute seule ( ... ). J'ai la 

trouille. ,,153 

Ve hře Roberto Zucco promluva nejenom určuje místo děje, nýbrž toto 

místo i sjednocuje. Teprve z ní se dozvíme, že tímto jednotným místem je 

opět, jako V lesích před pNchodem noci, jakési blíže neurčené město. "Ton 

frere est en train de parcourir la ville avec la voiture, ,,154 řekne Dívce Sestra 

ve třetí scéně hry a postava Dámy zase v desáté scéně, která se odehrává ve 

veřejné zahradě, Zuccovi poví: "Je ne suis pas venue cl pied; j'habite cl 

152 Tamtéž, s. 46. ,,Fatimo, někteří zdejší lidé klidně přeskočí zeď a vyčíhají si zatoulanou 

ženu a i tobě se pak může dostat pocty, o kterou jsi nestála. V tomhle městě nejsou zahrady 

bezpečné, protože je tu vojenská posádka - a vojáci přeskakují zdi a nešetří poctami." (př. 

K. Lukešová) - cit. překlad, s. 33. 

153 Tamtéž, s. 59-61. ,,Fatimo, Fatimo, spíš? Slyším z chodby kroky tvého strýce. Míří sem, 

už je u dveří, přešlapuje. Jde mi ublížit. V noci a beze svědků se odváží toho, k čemu za dne 

neměl odvahu. ( ... ) Spousta lidí v tomto městě zemře na zadušení polštářem, po uškrcení 

šňůrkou nebo po ráně zvrhlíka, který vleze oknem, či zloděje, co přicházÍ ukrást perly. A 

tvůj strýc má dost známostí mezi lékaři a policejními úředníky, aby se nemusel obávat 

rizika. ( ... ) Fatimo, miláčku, nenechávej mě v tom samotnou ( ... ). Mám nahnáno." př. K. 

Lukešová) - cit. překlad, s. 44-45. 

154 Koltes, Bernard-Marie. Roberta Zucco. Paris: Mínuit, 1990, s. 19. "Bratr právě jezdí 

autem po celém městě." (př. R. Císař) - Koltes, Bernard-Marie. Roberta Zucco. In: Svět a 

divadlo 10/91, s. 88. 
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l'autre bout de la ville.,,155 Ve dvanácté scéně sice Zucco mluví o svém 

úmyslu odjet do Benátek, hned v následující scéně, ve které vystoupí, je ale 

zatčen. Vlastností města je stejně jako V lesích před příchodem noci 

všudypřítomná špína. Postava Sestry o něm ve třinácté scéně doslova řekne: 

"Tout est sale, ici. Toute cette ville est sale et peuplée de máles,,,156 čímž 

naráží i na jakousi morální zvrácenost, o které v předchozí scéně paradoxně 

mluvil i Zucco: ,,Je suis déjcl enfermé au milieu de ces gens. ( ... ) Regardez 

tous ces fous. Regardez comme ils ont l'air méchant. Ce sont des tueurs. Je 

n'ai jamais vu autant de tueurs en meme temps. Au moindre signal dans leur 

tete, ils se mettraient cl se tuer entre eux. ( ... ) lIs ont envie de tuer, !ta se voit 

cl leur visage, 9a se voit II leur démarche ; je vois leurs poings serrés dans 

leurs poches. ,,157 Stejně jako mluvčí ze hry V lesích před příchodem noci 

pak má i Zucco svůj ideál, který však na rozdíl od mluvčího nespojuje 

s lidmi, nýbrž naopak s únikem od lidí a od vší společenskosti. 

V mimořádně důležité osmé scéně o svém útěku řekne: "Je veux partir. II 

faut partir tout de suite. II fait trop chaud, dans cette putain de ville. Je veux 

aller en Afrique, sous la neige. II faut que je parte parce que je vais mourir. 

De toute fa90n, personne ne s'intéresse cl personne. Personne. Les hommes 

ont besoin des femmes et les femmes ont besoin des hommes. Mais de 

l'amour, il n'y en a pas. Avec les femmes, moi, c'est par pitié que je bande. 

1'aimerais renaItre chien, pour etre moins malhereux. Chien de rue, fouilleur 

de poubelles ; personne ne me remarquerait. l' aimerais etre un chien jaune, 

bouffé par la gale, dont on s'écarterait sans faire attention. J'aimerais etre Ull 

155 Tamtéž, s. 57. ,,Nebudu chodit pěšky; bydlím na druhém konci města." (př. R. Císař)

cit. překlad, s. 99. 

156 Tamtéž, s. 84. "Všechno je tu špinavé. Celé tohle město je špinavé a přecpané samci." 

(př. R. Císař) - cit. překlad, s. 107. 

157 Tamtéž, s. 79. "Už mě stejně obklíčili. ( ... ) Podívejte na ty blámy. Jaký mají zlý výraz. 

Jsou to vrazi. Nikdy jsem jich tolik najednou neviděl. Stačí sebemenší signál v hlavě a hned 

se navzájem povraždí. ( ... ) Mají chuť zabijet, je to vidět najejich výrazech, najejich chůzi; 

vidím, jak svírají pěsti v kapse." (př. R. Císař) - cit. překlad, s. 105-106. 
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fouilleur de poubelles pour l'éternité.,,158 Místo děje je totiž v Robertu 

Zuccovi určeno i společenskými konvencemi. "On n'admet pas ici que 

quelqu'un tue son pere. Meme les chiens, dans ce quartier, te regarderont de 

travers, ,d59 řekne Zuccovi Matka ve scéně, kdy dojde k její vraždě, a Zucco 

pak na svém konečném útěku demonstrativně odhazuje právě tyto 

konvence. Když mu jeden z anonymních hlasů vytkne, že rodiče JSou 

nedotknutelní, Zucco ze střechy vězení prohlásí: ,,ll est normal de tuer ses 

parents. ,,160 

I přes neustálé zpochybňování autorským vymezením vystupuje u Koltese 

v promluvách postav do popředí jistá uzavřenost času a místa. Prostor 

Koltesových her je stejně jako u Racina zřetelně oddělený od okolního 

světa Pro nově příchozí postavy představuje uzavřené místo hry stálé 

nebezpečí, úplně všechny postavy jsou pak v tomto prostoru doslova 

uvězněné a většinou ho opouštějí až smrtí. Jejich skutečné odchody jsou 

oproti tomu vzácné a pokud k nim dojde, pak až na samotném konci her. 

Postavy, které místo děje takto opustí, konkrétně jde o Leonu v Boji 

černocha se psy a Moniku v Západním přístavu, také odejdou jako 

poražené. Jedinou výjimku představuje postava Matyldy z Návratu do 

pouště, která do města přišla už s úmyslem odvést Adriena s sebou. 

Převažující vlastností koltesovského místa je pak na rozdíl od racinovské 

vznešenosti spíše zpustošenost a divokost. Jeho místo je místem nepořádku. 

158 Tamtéž, s. 48-49. "Chci odtud. Musím pryč, ted' hned. Je tu moc horko, v tomhle 

svinském městě. Chci do Afriky, za sněhem. Musím odjet, protože brzy umřu. Nikdo se o 

nikoho nezajímá. Nikdo. Muži potřebují ženy a ženy potřebují muže. Ale o lásku nejde. 

S ženami mně stojí jenom ze soucitu. Radši bych se narodil jako pes, abych nebyl tak 

nešťastný. Pouliční slídil, prohledávač popelnic; nikdo by si mě nevšímal. Chtěl bych b)''Í 

žlutý prašivý pes, kterému by se všichni bez povšimnutí vyhnuli. Věčný prohledávač 

popelnic." (př. R Císař) - cit. překlad, s. 96. 

159 Tamtéž, s. 14. "Tady se netrpí, aby někdo zabil svého otce. I psi z téhle čtvrti tě budou 

přehlížet." (př. R Císař) - cit. překlad, s. 87. 

160 Tamtéž, s. 92. ,,zabít rodiče je normální." (př. R Císař) - cit. překlad, s. 109. 
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Uzavřenost časoprostoru pak má u Koltese stejně jako u Racina za následek 

zdůraznění jeho existenciálního rozměru. 

Čas je v Koltesových hrách podobně jednotný a neproměnný jako u 

Racina, vždy je u něj totiž vytvořen na základě jednorázového setkání dvou 

či více postav. Toto východisko je nejzřejmější V lesích před příchodem 

noci a V samotě bavlníkových polí, našli bychom ho ale ve všech jeho hrách, 

dokonce i v Robertu Zuccovi, kde je situace jen o to komplikovanější, že zde 

nejde o setkání jediné, nýbrž o celou sérň. Jednorázovost těchto setkání je 

potvrzena jejich časovou nepřetržitostí. I v případech, kdy hra trvá několik 

dní, Koltes upozorňuje na to, že alespoň některé postavy nespí nebo 

nemohou spát. Tato nepřetržitost pak zakládá jistou celistvost času, 

respektive jisté bezčasí, které je nápadné zejména v delších hrách. 

U Koltese tak stejně jako u Racina jedinou skutečnou změnu představuje 

rozdíl mezi dobou setkání a časem, který této době předcházel, což je 

vyjádřeno mnoha srovnáními. "Crois-tu que tu vas pouvoir continuer ft vivre 

comme une sauvage, ici? Crois-tu qu'on va pouvoir continuer ft vivre 

comme avant?~,,161 zeptá se například Matylda v Návratu do pouště Fatimy 

po jejich příchodu do města a ve hře Roberto Zucco, ve které podobných 

srovnání najdeme díky většímu množství setkání víc než jinde, zase Bratr 

takto připravuje Dívku na dráhu prostitutky: ,,De toute fayon, maintenant, le 

mariage, c'est :fichu. <;a valait le coup de te seurveiller pour le mariage, ya 

valait le coup que tu baisses les yeux timidement jusqu'au jour du mariage, 

mais maintenant le mariage est :fichu, alors tout le reste est fichu aussi. En 

Ull seul coup, comme cela, tout est :fichu : le mariage, la famille, ton pere, ta 

mere, ta frangine ; et moije m'en fOUS.,,162 

161 Koltes, Bernard-Marie. Le retour au désert. Paris: Mínuit, 1988, s. 20. ,,Ale myslíš si, že 

i tady si můžeš dělat všechno, co tě napadne? Myslíš si, že můžeme žít stejně, jako jsme žili 

dřív?" (př. K. Lukešová) - Koltes, Bernard-Marie. Návrat do pouště. Praha: Dilia, 1991, s. 

12. 

162 Koltes, Bernard-Marie. Roberto Zucco. Paris: Mínuit, 1990, s. 33. ,,Manželství je teď 

rozhodně blbost. Mělo cenu tě hlídat, ano, mělo cenu, abys až do dne manželství nesměle 

uhýbala očima, ale teď je manželství blbost a všechno ostatní je blbost taky. Naprostá 
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Setkání je u Koltť~se vždy nevratná záležitost, k1:erá má trvalé následky. 

Dívka například Zuccovi po jejich intimním sblížení řekne: "To i, mon 

vieux, tu m' as pris mon pucelage, tu vas le garder. Maintenant, il n'y aura 

personne d'autre qui pourra me le prendre. Tu l'as jusqu'a la fin de tes 

jours, tu ľ auras meme quand tu m' auras oubliée ou que tu seras mort. Tu es 

marqué par moi comme par une cicatrice apres une bagarre. Moi, je ne 

risque pas d'oublier, puisque je n'en ai pas d'autre a donner a personne; 

fini, c'est fait, jusqu'a la fin de ma vie. C'est donné et c'est toi qui l'as.,,163 

Motiv jizvy přitom u Koltese není ojedinělý, zjizvenou tváří skončilo už 

setkání Leony s Alburym v Boji černocha se psy. 

Závažnost chvíle, kdy se setkávají s druhým, si všechny koltesovské 

postavy dobře uvědomují. Ví, že dávají v sázku celý život. Toto vědomí se 

pak projevuje poměrně častým používáním příslovce tentokrát, které u 

Koltese v podstatě nahrazuje racinovské naposled. Mluvčí ze hry V lesích 

před příchodem noci například svému posluchači řekne: "J'ai couru, couru, 

couru, pour que cette fois, tourné le coin, je ne me trouve pas dans une rue 

vide de toi, pour que cette fois je ne retrouve pas seulement la pluie, la 

pluie, la pluie, pour que cette fois je te retrouve toi, de l'autre coté du coin, 

et que j'ose crier : camarade !,,164 

Neproměnnost a jednotnost se u Koltese na rozdíl od Racina ovšem týká 

spíše času než prostoru. Jeho hry se sice odehrávají na jediném místě, toto 

jedno místo je ale obvykle každou postavou vnímáno jinak. I při formálním 

kravina: manželství, rodina, tvoje matka, otec, sestra; a já, já na to kašlu." (př. R Císař) -

Koltes, Bernard-Marie. Roberto Zucco. In: Svět a divadlo 10/91, s. 92. 

163 Tamtéž, s. 28. ,,Připravils mě o panenství, kamaráde. Teď už mě o ně nikdo jin)' 

nepřipraví. Máš ho až nadosmrti. A bude tvoje, i když budeš mrtvý nebo na mě zapomeneš. 

Jsi mnou poznamenaný jako jizvou po rvačce. A já, já neriskuju, že bych zapomněla, 

protože už nemám pro nikoho žádné jiné; konec, hotovo, až do konce mého života. Dala 

jsem ho tobě, a tak ti patří." (př. R Císař) - cit. překlad, s. 91. 

164 Koltes, Bernard-Marie. La Nuit Juste avant les foréts. Paris: Minuit, 1988, s. 12. "Já 

běžel, běžel, běžel, abych se tentokrát, až doběhnu na roh, neocitl v ulici, kde po tobě zbylo 

prázdno, abych tentokrát nepotkal zas jen déšť, déšť, abych tentokrát za tím rohem našel 

tebe, a abych se odvážil vykřiknout: kamaráde!" (prac. překlad D. Jobertová) 
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zachovávání klasicistní jednoty místa, jsou tak místa jeho her jakoby 

zmnožena. K podobnému zmnožení dochází i u času, na rozdíl od místa, 

které je zmnoženo samotnou promluvou, je ale čas zmnožen až autorskými 

poznámkami, konkrétně tím, že jsou do hry zapojeny i jiné roviny. 

Koltesovy postavy mají dále stejný odstup od zobrazeného časoprostoru, 

jako měly postavy Racinových her. Také ony tento odstup zavádějí užitím 

ukazovacího zájmena ce v případech, kdy mluví o času či prostoru. 

Nejčastěji se s tímto oddalujícím určením času a místa setkáme V samotě 

bavlníkových polí, narazíme na něj však i v ostatních Koltesových hrách. 

Stejně tak je koltesovské místo oddáleno i od diváků. Na rozdíl od 

Racina však tohoto oddálení není dosaženo autorským vymezením, nýbrž, 

s výjimkou hry Boj černocha se psy, až promluvou. Všechny Koltesovy 

postavy mluví o vzdálených místech, mluvčí ze hry V lesích před příchodem 

noci mluví o Nikaragui, postavy z Návratu do pouště o Alžírsku, Roberto 

Zucco mluví o Africe a Kilimandžáru, Dealer o bavlníkových polích ... 

Těmito promluvami postavy jakoby opouštějí své místní určení a vytvářejí 

novou realitu, která potom v Koltesových hrách, podobně jako zpřítomněné 

vzpomínky u Racina, představuje hlavní zdroj jejich lyrična. 

ill. Postavy 

Po stanovení rámce her nás nyní bude zajímat, kdo v těchto hrách vystupuje. 

Každé z devadesáti mluvících postav v Racinových tragédiích, ani každé ze 

zhruba pětapadesáti postav u Koltese se samozřejmě věnovat nebudeme, 

zajímat nás bude jen způsob, jakým jsou tyto postavy vytvořeny. Určování 

postav probíhá stejně jako určování času a místa ve dvou rovinách, které je 

třeba pojímat odděleně. Jednak jsou předběžně určeny autorem v seznamu 

postav umístěném před samotnou hru, jednak se vytvářejí samy svou 

promluvou. V tomto pořadí se také jejich utvářením budeme zabývat, a to 

nejprve u Racina a potom u Koltese. 



54 

Seznam postav není jen jakousi formální záležitostí bez dalšího vlivu, 

právě naopak, přináší několik informací zcela zásadního charakteru, které 

sice mohou být samotnou promluvou doplněny, případně lehce pozměněny, 

v žádném případě ale nemohou být popřeny, alespoň v klasicistní tragédii 

ne. Už z tohoto seznamu vyplývá u Racina například společenské a časové 

určení postav. V klasicismu bylo zvykem, že se tragédie odehrávala ve 

vysoké společnosti. Šlo o důsledek antického pravidla, podle kterého 

postavy vážného dramatu náležely k vysokému společenskému stavu, 

zatÚllCO postavy komedie ke stavu nižŠÚllU. 165 Použili jsme sice slovo 

pravidlo, ve skutečnosti ale šlo spíše o pouhý zvyk. Aristotelés totiž 

v souvislosti s rozdělením dramatu na tragédii a komedii uvedl jen to, že 

komedie "chce napodobiti lidi špatnější, než jsou lidé nyní", a tragédie lidi 

lepší,166 o jejich společenském určení však vůbec nemluvil. To zjeho 

definice vyplynulo až dodatečně a jaksi samo sebou, v pravém slova smyslu 

pak toto společenské určení bylo uzákoněno až klasicisty, respektive jejich 

italskými předchůdci. 167 To, že postavy klasicistní tragédie zpravidla stály 

na úplném společenském vrcholu, je společensky vzdalovalo většině diváků, 

podo bně jako je jejich zasazení do historie nebo mýtu vzdalovalo časově, a 

činilo tak hodnými tragédie. J68 Právě oddálení postav od diváků totiž 

v klasicismu představovalo jednu z podmínek tragična, která byla zrušena až 

nástupem měšťanské truchlohry, jejíž postavy zažívaly osobní tragédie, 

ačkoli byly divákům blízko a podle klasicistních představ stavovsky 

náležely do komedie. U Racina se o tomto společenském vyvýšení postav 

pravidelně dozvíme už zjejich seznamu. Z něj VÚlle, že Porus a Taxilus jsou 

,,Rois dans les Indes"J69 nebo že Assuerus je "Roi de Perse".170 Příznačné 

přitom je, že toto stavovské určení chybí ze všech Racinových her jen 

165 Klotz, Volker. Cit. d., s. 59. 

166 Aristotelés. Cit. vyd., s. 341. 

167 Bray, René. Cit. d., s. 307-308. 

168 Klotz, Volker. Cit. d., s. 59. 

169 Racine, Jean. Cit. d., s. 128. "Králové v Indii." 

170 Tamtéž, s. 948. ,,Král Persie." 
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v tragédň J./igenie, která podle mnohých tragédií vůbec není. l7l Agamemnon 

je tu prostě jen Agamemnon bez jakéhokoli bližšího určení a to samé se týká 

i všech ostatních postav, jejichž vznešenost by za normálních okolností byla 

seznamem postav zdůrazněna. 

Mnohem důležitější než stavovské určení nám připadá to, jak jsou 

postavy údaji v seznamu vymezeny vzhledem k dramatickému konfliktu. 

Podle Klotze jsou postavy klasicistní tragédie obecně utvářeny dost 

jednostranně, víme o nich jen to, co je důležité pro jejich postavení v celku 

dramatu. Jsou ploché, neplastické. Zbaveny dramatické souvislosti by 

ztratily smysl. 172 Jsou také jen v omezené míře spontánní, na což 

koneckonců poukazuje i samotný název seznamu. Postavy totiž v klasicistní 

tragédň nejsou vedeny jako "osoby", jak je zvykem například v realistickém 

dramatu, které se snaží vzbudit dojem životní pravdivosti, nýbrž jako 

"acteurs", aktéři. S tímto označením se setkáme ve všech Racinových 

tragédiích kromě posledních dvou, ve kterých je nahrazeno neméně 

odtažitým ,,noms des personnages", jména postav. Postavy jsou v klasicistní 

tragédň pouhými herci, kteří se musí pevně držet své role, kteří mají své 

místo v celkové konfiguraci a také jen v ní. Mimo drama nejsou ničím. Už 

toto předběžné určení tak v podstatě znemožňuje jakékoli psychologizující 

přístupy k postavám, ať už z hlediska čtenáře nebo z hlediska herce, jinými 

slovy není možné se do nich "vcítit". U postav klasicistní tragédie je totiž 

vždy prvořadé jejich funkční určení v rámci celé hry, ne to, co se obecně 

nazývá jejich lidskou stránkou. 

O tomto funkčním určení postav se přitom, alespoň u Racina, dovídáme 

už z jejich seznamu. V něm je v zásadě vyzdviženo vše, co bude 

v samotném dramatu hrát nějakou roli. Zde uvedené údaje týkající se 

bližšího určení postav nebo vztahů mezi nimi tak svým způsobem 

představují už jakousi expozici dramatické situace. Například v Thébské 

tragédii, která má v kontextu Racinovy tvorby zvláštní postavení kvůli 

tomu, že vlastně obsahuje tragédie dvě, přičemž tyto tragédie nejsou 

171 Podle Goldmannaje Jfigenie dramatem, podle Barthese dokonce měšťanskou komedií. 

172 Klotz, Volker. Cit. d., 59-60. 
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souběžné, nýbrž následují jedna po druhé, jsou ústřední postavy první 

tragédie určeny takto: "Etéocle, Roi de Thebes. Polynice, Frere ďEtéocle. 

Jocaste, Mere de ces deux Prince s et ď Antigone. Atitigone, Soeur ďEtéocle 

et de Polynice. ,,173 Vidíme, že z této čtveřice je jen Eteokles určen 

nevztahově, je král. Polyneik:ovou tragédií je to, že on králem není a že je 

jeho bratrem. Postava Iokasty je definována tím, že je jejich matkou. To 

zase zakládá její tragédii, podobně jako tragédii Antigony vytváří to, že je 

jejich sestrou. Tragédie obou žen jsou navíc ještě umocněny tím, že jejich 

vztah k bratrům je naprosto bez odezvy. Bratři na ně neberou žádný ohled a 

na matku navíc nebere ohled ani Antigona, která je plně zaujata bratry. 

Iokasta tak trpí nejenom kvůli svým dětem, nýbrž i proto, že její trápení 

nikdo z nich nebere v potaz. To vše je odvoditelné už ze seznamu. 

V samotné hře se pak nedovíme nic, co by pro některou z postav bylo 

důležitější. Pro Antigonu je například její v seznamu neuvedený milenecký 

poměr k Haimonovi oproti jejímu vztahu k Eteoklovi a Polyneik:ovi zcela 

jasně až druhořadým faktem. Haimona v podstatě pouze využívá k tomu, 

aby oba bratry usmířila. Tento poměr je naproti tomu důležitý pro Haimona, 

který je naopak vztahem k Antigoně určen, je "Fils de Créon, Amant 

d' Antigone".174 To, že jsou tyto dvě postavy ve skutečnosti vedeny 

odlišnými směry, je pak potvrzeno hned prvními replikami, které si ve hře 

vymění. 

Hé quoi ! vous me plaignez votre aimable présence, 

Apres un an entier de supplice et ď absence, 

Ne m 'avez vous, Madame, appelé pres de vous, 

Que pour m 'áter si tát un bien qui m' est si doux ? 

zvolá na začátku druhého dějství Haimon, načež Antigona odvětí: 

Et voulez-vous si tát quej'abandonne un Frere ? 

Ne dois-je pas au Temple accompagner ma Mere ? 

Et dois-je préférer, au gré de vos souhaits. 

173 Racine, Jean. Cit. d., s. 60. ,,Eteokles, král Théb. Polyneikes, bratr Eteokla. Iokasta, 

matka těchto dvou princů a Antigony. Antigona, sestra Eteokla a Polyneika." 

174 Tamtéž. "Syn Kreonta, milenec Antigony." 
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Le Soin de votre amour a celui de la Paix ?175 

Ani později Haimona nevezme na milost. Představuje pro II Jen 

bezvýznamného pomocníka, o kterého se blíže nezajímá. Z jejích úst po 

celou hru směrem k němu nezazní jediné milostné vyznání. Mluví jen o své 

lásce k Polyneikovi, a to dokonce přímo před Haimonem, kterému v té samé 

scéně ještě řekne: 

Je m 'en souviens, Hémon, et je vous fais justice, 

C'est moi que vous serviez en servant Polynice ; 

Jl m 'était cher alors comme il est aujourd'hui. 

Et je prenais pour moi ce qu' on faisait pour lui. 

Nous nous aimions tous deux des la plus tendre enfance, 

Et j 'avais sur son coeur une entiere puissance ; 

Je trouvais a lui plaire une extreme douceur, 

Et les chagrins du Frere étaient ceux de la Soeur. 176 

Už v seznamu také bývá poukázáno na případné rozdvojení postav. To, 

že je postava dvakrát určena, však automaticky neznamená, že je 

rozdvojena. Některá určení se totiž nevylučují, například Pyrrhos v tragédii 

Andromacha může být klidně Achilleovým synem i králem Epiria. Jiná 

dvojitá určení ale rozdvojení postav naopak přímo zakládají. Toto 

rozdvojení je pak promluvou také dříve či později potvrzeno. V Thébské 

tragédii se tak například až z promluvy dozvíme, že Haimon, který je podle 

175 La Thébaide, v. 343-350. - ,,Jakže? Litujete své milé přítomnosti! po roce plném muk a 

odloučení! jste mě před vás, madam, jen proto zavolala,! abyste mi pak hned ten sladký 

dárek vzala?" - "Vy byste chtěl, abych snad bratra zanedbala?! A nesmím do chrámu matku 

doprovodit?/ Mám radši přednost dát, dle vaší libosti,! péči o vaši lásku před starostí o 

mír?" (vl. překlad) 

176 La Thébaide, v. 407-414. "Vím o tom, Haímone, dávám vám za pravdu,/ co pro 

Pol)'neika, pro mě jste učinil;! byl mi drahý tenkrát, jak je mi drahý dnes,! a služba pro něho 

se službou pro mě stala.! My dva se milovali od nejútlejších let,! a nad jeho srdcem já měla 

plnou moc;! to díky mně jemu se mírnost zalíbila,! a zármutky bratra má hoře způsobila." 

(vl. překlad) 
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svého určení v seznamu postav Kreontovým synem a Antigoniným 

milencem, se kvůli Antigoně přidal na stranu otcových nepřátel. 

Důsledné čtení toho, jak jsou postavy určeny autorem, vede i k několika 

zajímavým zjištěním, která se ne vždy shodují s běžnými představami o té či 

oné postavě a můžou působit provokativně. Postava Andromachy je 

například autorem určena ne jako Astyanaktova matka, nýbrž jako vdova po 

Hektorovi. Ačkoli tedy o Astyanaktovi neustále mluví, není pro ni určující 

mateřství, nýbrž vdovství, což je nakonec potvrzeno tím, že právě pouto 

k mrtvému Hektorovi jí zabraňuje v tom, aby přistoupila na Pyrrhovu 

nabídku sňatku. Podobně postava Faidry není vůbec určena vztahem 

k Hippolytovi. Utváří ji pouze vztah k Theseovi a k jejím rodičům. Je 

"Femme de Thésée, Fille de Minos et de Pasiphaé,,177 a s tímto trojím 

určením nemůže nic dělat. To ono je příčinou veškeré Faidřiny tragédie, 

vedle něj se její konkrétní poblouznění Hippolytem ukazuje být méně 

důležitým a v podstatě nahraditelným jevem. Psychologie tu tak ustupuje 

fatalitě. 

V seznamu není v zásadě nic důležitého zamlčeno. Trápí-li se například 

postava Eri:fyly z tragédie 1figenie tím, že neví, jaký je její původ, čtenář už 

od začátku ví, že je ,,Fille d'Hélene et de Thésée".178 Tuto principiální 

nepřekvapivost Racine porušil vlastně jen jednou, a to postavou Narcissa z 

Britannika, který je uveden jako "Gouvemeur de Britannicus",179 a my se až 

z promluvy dozvíme, že je ve skutečnosti Neronovým vyzvědačem. 

Označení Narcissa jako vychovatele a ne jako důvěrníka pak souvisí s 

vyvýšením této původně pomocné postavy, ke které v klasicistní tragédň 

občas dochází. Zatímco důvěrník je tu jen od toho, aby svému pánovi dělal 

společnost, poslouchal jeho nářky a svými naivními otázkami je ještě 

vyprovokovával, vychovatel nebo jiná podobná postava může i samostatně 

jednat a samozřejmě také nést následky svého jednání. Důvěrníci 

v klasicistní tragédň dále v zásadě nikdy neumírají, smrt je zde privilegiem. 

177 Racine, Jean. Cit. d., s. 819. ,,Manželka Thesea, dcera Minoa a Pasifae." 

178 Tamtéž, s. 702. ,,Dcera Heleny a Thesea." 

179 Tamtéž, s. 376. ,,Britannikův vychovatel." 
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Už to, že je postava Narcissa na konci hry ubita rozlíceným davem, ji tak 

zřetelně vzdálí od jejího původního zaměření. Smrtí končí i další Racinova 

postava, která se nad své původní důvěrnictví povznesla, Oinona z tragédie 

Faidra. Ani ona ale podle autorského určení není jen důvěrnicí, zároveň je 

také kojnou. Jde o jedinou kojnou v Racinových tragédiích, když 

nepočítáme kojnou, která je sice uvedena v seznamu postav k tragédň 

Atalia, v samotné hře ale vůbec nevystoupí. To, že je Oinona určena právě 

takhle, ji vlastně činí jakousi zástupkyní Faidřiny matky, v jejíž zvrácenosti 

jsme rozpoznali jednu z hlavních příčin Faidřiny tragédie. Pasifae je tak 

v postavě Oinony jakoby stále živá, což je potvrzeno i tím, že právě 

Oinonou je Faidra dohnána k tomu, aby následovala osud svého rodu. 

Kromě určení postav nám bližší pohled na seznam dále odhalí i vše 

důležité o samotné povaze konfliktu a někdy i o jeho řešení. Bylo-li 

například poukazováno na to, že konflikt v tragédň Ifigenie je v podstatě 

měšťanského charakteru, pak je tato skutečnost zřejmá už z toho, jak jsou 

jednotlivé postavy určeny. Téměř všechny JSou totiž vztaženy 

k Agamernnonově rodině. Agamernnon, Achilleus a Odysseus tu nejsou 

určeni příslušností k Řecku, vystupují jako soukromníci bez bližšího určení. 

Klytairnnestra je ,,Fernrne ď Agamernnon", lfigenie "Fille ď Agamemnon", 

Arkas a Eurybates jsou ,,Domestiques ď Agamernnon", Aigina je ,,Fernrne 

de la suite de Clyternnestre",180 stráže zastupují moc a jedinou postavou, 

která do tohoto rodinného podniku nepatří, je Eri:fYla se svou důvěrnicí 

Doris. Poté, co se dozvíme, že Agamemnon je jinými soukromníky nucen 

někoho obětovat, je podle tohoto předběžného určení celkem jasné, kdo to 

bude, což se nakonec také potvrdí. 

V klasicistní tragédň bylo zvykem, že postavy byly v seznamu seřazeny 

podle společenské hierarchie, nikoli podle dramatické důležitosti. Tato 

hierarchie v podstatě kopírovala společenský žebříček 17. století. Nejprve 

byli uvedeni králové a až po nich další postavy, třebaže pravými hrdiny 

180 Tamtéž, s. 702. ,,Agamemnonova žena", ,,Agamemnonova dcera", ,,Agamemnonovi 

sluhové", ,,žena z Klytaimnestřiny svity". 
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tragédie byly leckdy právě ony.181 U Racina tuto zvyklost zkomplikovala 

tematika jeho her, ve kterých šlo poměrně často o mocenský boj a po 

dlouhou dobu nebylo jasné, kdo z tohoto boje vyjde jako vítěz. I u něj jsou 

nicméně postavy seřazeny podle jakési společenské hierarchie, ale ne 

individuálně, nýbrž pouze kastovně. Je tu kasta pánů a kasta důvěrníků a 

jiného služebného personálu. Mezi těmito dvěma kastami pak zeje 

nepřekročitelná propast. U Racina v zásadě není možné se z podřadného 

postavení vyšvihnout, a to ani pro ty postavy, které jsou něčím víc než 

pouhými důvěrníky. Ani Narcissus, ani Oinona tak jako ostatní důvěrníci 

nevedou vlastní život. Jsou pevně přimknuti ke svým pánům a jejich smrt je 

jen součástí obecnější pohromy. Za skutečně plnohodnotné postavy můžeme 

v Racinových tragédiích považovat jen pány, jejichž vzájemná hierarchie je 

ale značně nejistá. Každý z nich je na někom svým způsobem závislý a 

zároveň má nad ním moc. Téměř každý z nich se také v určitém okamžiku 

může stát králem. Takové rozložení sil vede ke zvláštní rovnováze mezi 

postavami, která se, jak ještě uvidíme, promítne i do jejich nejasné 

dramatické hierarchie. Množství těchto plnohodnotných postav by pak 

v klasicistní tragédň kvůli přehlednosti vztahů nemělo přesáhnout únosnou 

míru, zároveň by ale kvůli vyžadované komplexnosti nemělo být příliš 

malé. U Racina se tak počet těchto postav vesměs pohybuje mezi čtyřmi až 

šesti, určitou výjimku představuje tragédie Berenika, která se odehrává mezi 

třemi postavami. 

Po předběžném určení postav nyní přistoupíme k tomu, jak jsou postavy 

utvářeny promluvou. Tím, jak jsou postavy viděny jinými postavami, se 

budeme zabývat až v kapitole o dialogu. Na tomto místě se budeme věnovat 

jen tomu, jak postavy mluví samy o sobě a jak se tímto svým projevem 

samy vytvářejí. Pro racinovské postavy je typické, že mají samy od sebe 

odstup. Často o sobě hovoří ve třetí osobě a často také samy sebe nazývají 

vlastním jménem. 

Captive, toujours triste, importune a moi-meme, 

181 Schérer, Jacques. Cit. d., s. 19. 
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P h . ''A d . ? 182 ouvez-VOUS SOU azter qu n romaque VOUS azme . , 

řekne například ve svém prvnún výstupu postava Andromachy ze 

stejnojmenné tragédie králi Pyrrhovi a hned v úvodní scéně téže hry zase 

takto zavzpomíná Orestes před Pyladem na svou minulou beznaděj: 

Je te vis a regret, en cet étatfuneste, 

Prét a suivre parto ut Ze dépZorabZe Oreste, 

Toujours de mafureur interrompre Ze cours, 

E A . A ,.{; z· 183 t ue mOl-meme enjln me sauver tous es}ours. 

Podle Spitzera, který ve svém rozboru Racinova stylu věnoval hodně místa 

právě Andromaše, toto kolísání mezi první a třetí osobou a používání 

vlastních jmen neslouží jen k pohodlnějšímu prvnúnu představení postavy 

před publikem, nýbrž je i jakýmsi odvoláním se na legendu, uvnitř které je 

daná postava známá. 184 Například Orestes tak v podstatě přestává být 

skutečně živoucí postavou a stává se jen odrazem Oresta z pověsti, k čemuž 

výrazně přispívá i použití objektivizujícího přívlastku, vlastně jakéhosi 

epiteta constans, které bychom čekali spíše v epické básni než v dramatu. 185 

Postava se tedy u Racina stává jménem. Někdy sama sebe nazve jen jím, 

většinou ale k němu připojuje ještě vysvětlující přívlastek, zvláště tam, kde 

není jasné, jakou tvář dané postavy si má divák či čtenář vybavit, bud' proto, 

že tato postava má tváří několik, jako právě Orestes, nebo proto, že není 

příliš známá, jako například postava ErifYly z tragédie rfigenie, která sama 

sebe ve svém prvním výstupu určí jako "la triste Eriphile".186 Racinovská 

postava ale také své jméno často zamlčí a samu sebe nazve jen 

zpodstatnělým přívlastkem, jako například postava Xifara z tragédie 

Mithridates, která o sobě v rozmluvě s Monimou řekne: 

182 Andromaque, v. 301-302. "Uvězněná, smutná, protivná sobě sama,! můžete si přát být 

milován Andromachou?" (vl. překlad) 

183 Andromaque, v. 45-48. "Já nerad viděl tě v tom stavu neblahém,/ všude následovat 

Oresta žalostného,! běh mé zuřivosti stále přerušovat,! a přede mnou stále mě samotného 

chránit. " (vl. překlad) 

184 Spitzer, Leo. Cit. d., s. 151-152. 

185 Tamtéž, s. 152. 

186 lphigénie, v. 417. "Smutná ErifYla." 
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Je suis un Malheureux que le Destin poursuit. 187 

Tento přívlastek může být i náhodný, v daném okamžiku ale zcela zastíní 

všechny ostatní vlastnosti té které postavy/88 což zřetelně souvisí s jejím 

obecně dost jednostranným určením. Racinovská postava je tak promluvou 

spíše než na jméno redukována na určitou vlastnost, na povahu, kterou si 

přir1me, přičemž tato povaha je u Racina téměř vždy spjatá s tragickým 

pocitem. Jeho postavy jsou zpravidla nešťastné, politováníhodné, smutné 

atd. a už tím, že samy sebe takto pojmenuj~ vlastně přijímají roli tragických 

postav. 

Autorské určení postav je u Koltese v porovnání s Racinem mnohem méně 

propracované a navíc nejednotné. 

Ve hře V lesích před příchodem noci se například s předběžným určením 

postavy mluvčího vůbec nesetkáme podobně jako jsme se v ní nesetkali ani 

s autorským určením času a místa. 

V Boji černocha se psy už postavy předběžně určeny jsou. Z jejich určení 

se dozvíme o věku a profesním postavení Horna a Cala a dále o tom, že 

Albury je "un Noir mystérieusement introduit dans la cité" a Leona "une 

femme amenée par Hom".189 Už z těchto údajů je možno vyčíst jistou 

osamělost všech postav. Žádná z nich totiž není určena opravdovým 

vztahem k nějaké druhé postavě, každá je tu jakoby sama pro sebe. Horna 

s Calem spojuje jen jejich práce a vztah Horna k Leoně je bohužel pro 

Horna jen jednostranný, Leona je s ním pouze z vypočítavosti. Z toho, jak 

jsou postavy předběžně určeny, dále vyplývá jejich vztah k místu děje, 

kterým nyní myslíme tábor, nikoli Afriku. Jen Hom s Calem tu jsou doma, 

Albury a Leona do místa děje nepatří, jsou tu jakoby na návštěvě. Jejich 

187 Mithridate, v. 1218. "Jsem nešťastník, jenž je osudem stíhaný." (vl. překlad) 

188 Klotz, Volker. Cit. d., s. 6l. 

189 Koltes, Bernard-Marie. Combat de negre et de chiens. Paris: Mínuit, 1989, s. 7. 

"Černoch, který se záhadně vetřel do tábora", "žena přivezená Romem" (př. K. Lukešová) 

- Koltes, Bernard-Marie, Boj černocha se psy, Praha: Dilia, 1990, s. 3. 
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výlučnost je navíc zdůrazněna tún, že Albury je jediný černoch, který ve hře 

vystoupí, a Leona jediná žena, k čemuž se Koltes vrací i v samotné 

promluvě. Postavy jsou v seznamu seřazeny podle pořadí, v jakém se objeví 

na scéně. Jakási hierarchie je přitom patrná jen mezi Romem a Calem, týká 

se však pouze jejich postavení na staveništi. 

Ve hře Západní přístav se z autorského určení dozvíme o jménech a věku 

všech postav kromě Faka a Abada, u kterých je obojí určeno jen přibližně. 

Po vyjmenování všech ostatních postav se tu dočteme, že ve hře vystoupí 

ještě "un garc;on surnommé Fak, de vingt-deux ans environ" a "Ull homme 

ďune trentaine ďannées, sans nom, que Charles, au début, apella deux ou 

trois fois «Abad ».,,190 Už toto nepřesné označení zakládá jistou výlučnost 

obou postav. Podobně jsou odlišeny i postavy Kocha a Moniky. U nich je 

totiž zase jako u jediných uvedeno i jejich přijmení, což je svým způsobem 

nad ostatní postavy vyvyšuje. Třetí skupinu postav pak představuje rodina, 

kterou tvoří Cecílie, Claire, Rudolf a Charles. V Západním přístavu jsou 

vztahově určeny právě jen tyto postavy. Na rozdíl od Racina, který pro 

stanovení vztahu mezi postavami používal výhradně předložku de, Koltes 

v této hře použil přivlastňovací zájmena, která spíše než objektivní 

podřízenost dané postavy postavě jiné vyjadřují subjektivní nárok, který si 

jedna postava činí na druhou a který zpětně ovlivňuje i to, jak tato druhá 

postava chápe své vlastní postavení jako podřízené. V Západním přístavu si 

takto postava Cecílie snaží přivlastnit všechny členy své rodiny, Claire je 

"sa :fille" a Rudolf "son mari". Jen postavu Charlese určuje i vztah k otci, je 

"leur fils",191 s čímž potom Koltes pracuje i v samotné hře, zejména ve 

scéně, ve které se Charles marně snaží přinutit Rudolfa k otcovskému 

požehnání. Na tomto místě ještě dodejme, že také Cecíliina snaha o udržení 

soudržné rodiny je nakonec promluvou odhalena jako zcela neúspěšná, což 

190 Koltes, Bernard-Marie. Quai ouest. Paris: Minuit, 1985, s. 7. "Kluk s přezdívkou Fak, 

který má přibližně 22 let", ,,muž kolem třicítky, beze jména, kterému Charles na začátku 

dvakrát či třikrát řekne ,,Abad"." (prac. překlad D. Jobertová) 

191 Tamtéž. ,,Její dcera", ,,její manžel", ,,jejich syn". 
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není úplně bez důsledku na celkové vyznění hry. Mimo rodinu je pak jakási 

spřízněnost autorským určením naznačena už jen mezi Charlesem a 

Abadem, naopak postavy Kocha a Moniky, které přijely spolu, jakékoli 

vztahové určení postrádají. Jak přítomnost, tak nepřítomnost vztahu mezi 

těmito postavami je později promluvou také potvrzena. O vztahu 

jednotlivých postav k místu děje se v Západním přístavu na rozdíl od Boje 

černocha se psy z jejich předběžného určení nic nedovíme, právě na rozdíl 

od zmíněné hry se tu však setkáme s jakousi hierarchií, která ovšem na své 

potvrzení musí počkat až do samotné hry. Postavy jsou v Západním přístavu 

seřazeny do jakýchsi skupin, které jsou od sebe odstupňovány. Nejprve nám 

jsou představeni Koch a Monika, potom příslušníci rodiny a nakonec zbylé 

dvě postavy, které nemají peníze jako Koch a Monika, ani nepatří do žádné 

rodiny. 

Ve hře V samotě bavlníkových polí seznam postav chybí. Postavy 

Dealera a Klienta, které ve hře vystupují, tu jsou tak určeny jen nepřímo 

úvodní poznámkou, kde se praví, že "deal est une transaction commerciale 

( ... ) qui se conc1ut ( ... ) entre pourvoyeurs et quémandeurs".192 Oběma 

postavám je touto poznámkou dáno jejich funkční určení směrem 

k druhému, nic bližšího se však o nich nedovíme. 

V Návratu do pouště jsou postavy seřazeny do jakýchsi skupin jako 

v Západním přístavu, na rozdíl od této hry tu je však zařazení postav do 

jednotlivých skupin znázorněno i graficky jejich semknutím a odsazením od 

jiných postav. Do první skupiny patří postava Matyldy Serpenoise a jejího 

bratra Adriena. Z těchto dvou postav se jako důležitější jeví být Matylda, 

která je uvedena na prvním místě a je určena jen svým jménem. Adrien je 

pak určen svým vztahem k ní a také svým zařazením do společenských 

struktur. Je uveden jako "son frere, industriel".193 Do druhé skupiny patří 

192 Koltes, Bernard-Marie. Dans lasolitl/de des champs de coton. Paris: Minuit, 1986, s. 7. 

"Deal je obchodní transakce ( ... ) uzavíraná mezi dodavateli a žadateli. " (vl. překlad) 

193 Koltes, Bernard-Marie. Le retour au désert. Paris: Minuit, 1988, s. 9. ,,Její bratr, 

továrník." (př. K. Lukešová) - Koltes, Bernard-Marie. Návrat do pouště. Praha: Dilia, 

1991, s. 4. 
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děti obou sourozenců, které jsou určeny jen svým vztahem k rodičům. Třetí 

skupinu tvoří obě Adrienovy ženy, zesnulá Marie a její sestra Marta. Na 

čtvrtém místě jsou uvedeny postavy sluhů paní Queleuové a Azize, přičemž 

je zajímavé, že ani jedna z nich není přiřazena k žádnému pánovi. Nejistota 

ohledně toho, jestli dům patří Matyldě nebo Adrienovi tím trvá. Páté místo 

okupuje osamocená postava velkého černého parašutisty a šestou skupinu 

tvoří ostatní postavy, které rovněž nepatří do domu. Je to majitel kavárny 

Sai:fi, policejní prefekt Plantieres, advokát Borny a prefekt Sablon. Zařazení 

těchto postav až na samotný konec seznamu nás pak utvrzuje v domněnce, 

že postavy v této hře nejsou seřazeny podle hierarchie společenské, nýbrž 

dramatické. 

Podobně jsou seřazeny i postavy v následující hře Roberto Zucco. Jako 

první je zde uvedena osamocená titulní postava, určená jako postava 

Matyldy v Návratu do pouště jen svým jménem. Po ní následují postavy, se 

kterými se Zucco na své pouti setká. Jejich uspořádání přitom alespoň 

částečně respektuje časový sled těchto setkání. Na druhém místě se nám tak 

představí postava jeho Matky, kterou Zucco zabije hned ve druhé scéně. 

Pouze u této postavy je také zmíněna její přináležitost k Zuccovi, ostatní 

postavy s ním podle autorského určení jakoby nemají nic společného. Na 

třetím místě se setkáváme s první skupinou. Tvoří ji Dívka a členové její 

rodiny, kteří poprvé vystoupí ve třetí scéně. Do další skupiny patří postava 

Starého pána ze šesté scény a Elegantní dámy ze scény deset a dvanáct. Na 

pátém místě jsou uvedeny méně důležité postavy, vystupující v průběhu celé 

hry, jako například postava Melancholického inspektora, kterou Zucco 

zabije ve čtvrté scéně, nebo postava Vazby, se kterou se setká Ve scéně 

osmé. Na konci seznamu je Koltesem připomenut ještě kompars, první, na 

který jsme v jeho hrách narazili. 

Jestliže u Racina bylo autorské určení postav v zásadě nezpochybnitelné a 

promluva postav ho jen potvrzovala, u Koltese už vztah mezi promluvou a 

předběžným určením postav tak jednoznačný není, zejména proto, že 

postavy jsou u něj autorem v porovnání s postavami u Racina určeny spíše 
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volněji. O tom, co jsou zač, se většinou dozvíme až v průběhu hry. I tam, 

kde je postava autorem poměrně přesně určena ale dochází díky promluvě 

kjistým posunům. Je-li například Adrien v Návratu do pouště předběžně 

určen svým zařazenim do společnosti, pak promluva nejenom toto jeho 

zařazení, ale i jeho společenskost vůbec zpochybní. V monologické scéně 

na konci druhého dějství na sebe totiž sám prozrad~ že se cítí být více opicí 

než člověkem: "Mathilde me dit que je ne suis pas tout II fait un homme, que 

je suis un singe. Peut-etre suis-je, comme tout le monde, II mi-distance entre 

le singe et ľhomme. Peut-etre suis-je un petit peu plus singe qu'elle, et peut

etre Mathilde est-elle un peu plus humaine que moi; elle est sUrement plus 

rusée ; mais moi je cogne plus fort. Comme un vieux singe accroupi au pied 

d'un humain qu'il contemple, je me sens bien dans ma peau de singe. Je n'ai 

pas envie de jouer II ľhumain, je ne vais pas commencer maintenant. 

D'ailleurs, je ne sais pas comment on fait, je n'en ai que trop peu rencontré. 

( ... ) Je suis un singe agressif et brutal. ,,194 

Společenské určení postav je u Koltese obecně velmi řídkým jevem 

Zatímco u Racina z něj ještě vyplývala jistá schopnost postav prožít 

tragédii, u Koltese už toto určení samozřejmě nic takového nezakládá. Jeho 

hry se odehrávají jakoby mimo společnost, jediným společenským rámcem, 

který se u něj pravidelně objevuje, bývá rodina. Ta potom také obstarává 

všechny vzájemné vztahy mezi postavami. Mimo rodinu pro koltesovské 

postavy podle autorského určení žádné jiné vztahy neexistují. Povaha těchto 

rodinných vztahů je však poněkud nestandardní. Spočívá v násilném 

přivlastňování si toho druhého, opakujícím se motivem je například prodej 

sestry. Takové vztahy místo aby odstraňovaly vzájemné odcizení mezi 

postavami toto všeobecné odcizení spíše ještě prohlubují. Koltesovské 

194 Tamtéž, s. 41-42. ,,Matylda mi tvrdí, že nejsem tak úplně člověk, žejsem opice. Možná, 

že jsem jako všichni někde na půli cesty mezi člověkem a opicí. Možná, že jsem trochu víc 

opice než ona, a možná, že Matylda je trochu víc člověk než já; určitě je mazanější, ale já ji 

přeperu. Cítím se dobře jako opičák, jako starý opičák schoulený u nohou člověka, kterého 

pozoruje. Nemám chuť hrát si na člověka, nebudu s tím začínat právě teď. Nevím ani, jak 

se to dělá, moc jsem se s tím v životě nesetkal. ( ... ) Jsem agresivní a surová opice." (př. K. 

Lukešová) - cit. překlad, s. 29-30. 
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postavy jsou tak v podstatě stále samy, nikdo se o ně nezajímá a ani ony na 

nikoho neberou ohled. 

Nejsou-li postavy u Koltese zasazeny do společnosti, nemůžeme 

přirozeně o nějaké společenské hierarchii mluvit, a to ani ve hře Západní 

přístav, kde odstupňování postav podle movitosti vyplývá až ze samotné 

hry, ne z toho, jak jsou postavy předběžně určeny. Místo toho se u něj 

setkáváme s rozdělením postav podle dramatického významu. Ten je na 

první pohled alespoň v hrubých rysech zřejmý v posledních dvou hrách, 

v Boji černocha se psy a v Západním přístavu je však velmi nejistý. Jako 

v Racinových hrách tu je jedna uzavřená skupina, tentokrát ne společensky, 

nýbrž místně, a každá z postav, která do této skupiny patří, je na začátku 

postavena na stejnou úroveň s ostatními. O tom, jestli některá z nich převáží 

nad jinou, pak podobně jako u Racina rozhoduje až to, jak tyto postavy 

dokáží v průběhu hry promluvou protlačit své já do popředí. 

Ze způsobu, jakým o sobě postavy Koltesových her mluví, vyplývá, že i 

ony mají samy od sebe odstup. Na rozdíl od racinovských postav ale jejich 

sebeutváření promluvou nesměřuje k jejich jednoznačnému určení, nýbrž 

k neustálému znejišťování ohledně jejich identity. Například mluvčí ze hry 

V lesích před příchodem noci se před posluchačem nejdřív staví do role jeho 

silného ochránce, aby až na samém konci hry přiznal, že byl těsně před 

jejich setkáním zbit a okraden. Podobně také postava Roberta Zucca ze 

stejnojmenné hry se takřka při každém setkání vydává za někoho jiného. "Je 

suis agent secret,,,195 řekne Dívce ve scéně jejich prvního setkání. "Je suis 

un gar«on normal et raisonnable ( ... ). Je suis inscrit II l'université,,,196 řekne 

zase postavě starého pána, kterou potká v metru. I jeho pravá identita ale 

nakonec vyjde najevo, a to v prohlášení, které učiní ve scéně zatčení, kdy na 

otázku policistů po jeho totožnosti odpoví: "Je suis le meurtrier de mon 

pere, de ma mere, d'un inspecteur de police et d'un enfant. Je suis un 

195 Koltes, Bernard-Marie. Roberto Zucco. Paris: Minuit, 1990, s. 24. ,,Jsem tajný agent." 

(př. R Císař) - Koltes, Bernard-Marie. Roberto Zucco. In: Svět a divadlo 10/91, s. 90. 

196 Tamtéž, s. 36-37. "Jsem normální a slušný člověk ( ... ) Jsem zapsaný na univerzitu." (př. 

R Císař) - cit. překlad, s. 93. 
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tueur.,,197 V úplně poslední scéně pak svým přirovnáním k nosorožci 

podobně jako postava Adriena v Návratu do pouště v podstatě opustí 

lidskou společnost: "Quand j'avance, je fonce, je ne vois pas les obstacles, 

et, comme je ne les ai pas regardés, ils tombent tout seuls devant moi. Je 

suis solitaire et fort, je suis Ull rhlnocéros. ,,198 

Určitou zvláštnost sebevytváření postav promluvou pak u Koltese 

představuje to, jak tyto postavy zdůrazňují svou podobnost s místem děje. 

"J'ai connu ce quartier, autrefois. Je cherchais un endroit qui me 

ressemble, ,,199 řekne například postava Kocha v Západním přístavu a 

podobně odhalí svou subjektivní spřízněnost s místem děje i postava Leony 

v Boji černocha se psy, když ve své první společné scéně s domorodcem 

Alburym řekne: "C'est quand j'ai vu les fleurs que j'ai tout reconnu; j'ai 

reconnu ces fleurs dont je ne sais pas le nom ; mais elles pendaient comme 

cela aux branches dans ma tete, et toutes les couleurs, je les avais déja dans 

ma tete. Vous croyez aux vies antérieures, vous? ( ... ) J'y crois, moi, j'y 

crois. ( ... ) J'ai déja été enterrée sous une petite pierre jaune, quelque part, 

sous des fleurs semblables. ,.200 Taková prohlášení v Racinových hrách 

nenajdeme, podobnost postav s prostředím je totiž u něj samozřejmostí. U 

Koltese pak plní zhruba stejnou funkci jako zpodstatnělé přívlastky u 

Racina. Podobnost postav s prostředím, ať už skutečná nebo pouze chtěná a 

posléze vyvrácená, je u něj nerozlučně spjatá s pocitem tragiky. Tato 

197 Tamtéž, s. 89. ,,zabil jsem svého otce, matku, policejního inspektora a dítě. Jsem vrah." 

(př. R. Císař) - cit. překlad, s. 108. 

198 Tamtéž, s. 92. ,,Když zaútočím, pustím se do toho a nevidím překážky; a protože jsem je 

neviděl, padají přede mnou samy. Jsem samotář a silný, jsem nosorožec." (př. R. Císař) -

cit. překlad, s. 109. 

199 Koltes, Bernard-Marie. Quai ouest. Paris: Minuit, 1985, s. 22. "Tuhle čtvrť jsem kdysi 

znal. Hledal jsem místo, které by se mi podobalo." (prac. překlad D. Jobertová) 

200 Koltes, Bernard-Marie. Combat de negre et de chiens. Paris: Minuit, 1989, s. 42-43. 

"Poznala jsem to podle těch květů; poznala jsem je, i když nevím, jak se jmenují; ale vídala 

jsem je v duchu, krásně barevné květy na těch větvičkách. Věříte na minulé životy? ( ... ) Já 

na to věřím. ( ... ) Už jsem byla kdysi pohřbená pod malým žlutým náhrobkem a nade mnou 

kvetly tyhle květiny." (př. K. Lukešová) - Koltes, Bernard-Marie, Boj černocha se psy, 

Praha: Dilia, 1990, s. 33. 
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podo bnost přitom není vnímána jen subjektivně, nýbrž je viditelná i pro 

ostatní postavy. "J'admire ľhomme fort, autoritaire, j'admire l'homme de 

trente ans qui est autour de toi comme ton ombre, et dont je me souviens un 

peu. Mais aujourd'hui, cet homme-hl n' est qu'une ombre, et ce qui existe 

vraiment c' est un homme vieux, brisé, dont les morceaux ne seront jamais 

recollés, ,.201 řekne postava Charlese ze hry Západní přístav svému otci a 

implicitně ho tak přirovná k prostředí, v němž se oba nacházejí. 

V porovnání s Racinem se toho o Koltesových postavách z jejich 

předběžného určení dOZVÚlle jen málo. I toto málo však u Koltese bývá 

promluvou následně zpochybněno. Případné společenské určení postav se u 

něj v průběhu hry například ukazuje být naprosto irelevantní. Na rozdíl od 

Racina, jehož postavy byly pevně vsazeny do společenského řádu své doby, 

se totiž koltesovské postavy nacházejí jakoby mimo společnost. Ať už 

skutečně, svým vzdálením od společenských center, nebo jen přeneseně, 

tím, že se samy přirovnávají ke zvířatům. Koltesovy postavy existují pouze 

ve světě, nikoli ve společnosti. 

Rovněž funkční určení postav v rámci dramatu je u Ko ltese na rozdíl od 

Racina velmi nejasné, vztahy naznačené v seznamu totiž u něj bývají 

promluvou postav vytrvale popírány. Nejvýraznější příklad tohoto popření 

představuje Rudolfovo zpochybnění svého otcovství v Západním přístavu. 

Všechny postavy jsou tak ze svého rozhodnutí u Koltese v zásadě samy, 

k žádné jiné postavě je nic nepoutá. I postava Klienta V samotě 

bavlníkových polí, která je určena svou přináležitostí k postavě Dealera, na 

konci hry požaduje zrušení jejich vzájemného vztahu. 

201 Koltes, Bernard-Marie. Quai ouest. Paris: Minuit, 1985, s. 92. "Obdivuju silného muže, 

autoritativního, obdivuju třicátníka, který u tebe stojí jako tvůj stín a na kterého si trochu 

pamatuju. Ale dnes je ten muž jen stínem, a existuje jen zlomený stařec, který se už nikdy 

nedá dohromady." (prac. překlad D. Jobertová) 



70 

Jakkoli je v Koltesových hrách skrývaná identita postav nakonec 

odhalena, přece jen je jejím neustálým znejasňováním dosaženo určité 

mnohoznačnosti. Tato mnohoznačnost zřetelně souvisí s proměnlivostí 

prostoru, o které jsme mluvili v předchozí kapitole. Koltesovské postavy 

jsou jí potom v podstatě postaveny do přímého protikladu k jednoznačně 

určeným postavám racinovským. 

IV. Řeč a jednání 

V klasicismu bylo veškeré jednání postav závislé na jazyku, lépe řečeno na 

jejich jazykovém projevu. Šlo o důsledek pravidla vhodnosti, které 

zakazovalo zobrazovat hrůzné události přímo na jevišti. Jelikož však právě 

na takových událostech klasicistní tragédie spočívala, vylučovalo toto 

pravidlo z prostoru tragédie v podstatě jakoukoli fyzickou akci. Jednání tu 

bylo zredukováno na mluvení a tato řeč - akce se stala takřka jedinou 

realitou tragédie, v některých případech, jako například v Racinově Faidře, 

pak dokonce sama zakládala tragickou vinu. 

Mimoslovní jednání ovšem z klasicistní tragédie zcela nezmizelo, bylo 

jen velmi zúženo, a to na příchody a odchody postav, případně na jiné jejich 

pohyby, jako je vstávání, sedání či padání. O tom všem nás poučují scénické 

poznámky, které najdeme téměř v každé Racinově hře. Pravidelně jsou však 

tyto pohyby odhaleny také samotnou promluvou nebo dokonce jen jí. Týká 

se to zejména příchodu nových postav, o kterém nás u Racina většinou 

informují postavy, které už na jevišti jsou. 

Mais quel nouveau malheur trouble sa chere Oenone ?,202 

řekne například Hippolytos ve Faidře a uvede tak na scénu postavu Faidřiny 

důvěrnice. Ta sama zanedlouho ohlásí příchod své paní, když řekne: 

202 Phedre et Hippolyte, v. 142. "Však copak Oinoně zneklidňuje zas žití?" (př. G. Francl)

Racine, Jean. Faidra. Praha: Dilia, 1960, s. ll. 
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Elle vient, 

načež Hippolytos urychleně odejde. Ani on ale přitom neopomene říct, že 

odchází: 

Jl suffit, je la laisse en ces lieux, 

E I · .. d' 203 t ne Ul montre pomt un vIsage o leux. 

Vedle příchodů a odchodů, které pak stejně bývají ještě potvrzeny autorskou 

poznámkou uvádějící jména postav, které v dané scéně vystupují, je 

promluvou u Racina odhaleno i jednání, které následně ničím potvrzeno 

není, pouze se předpokládá, že proběhlo v souladu s promluvou. Máme na 

mysli jednak pokyny, které jedna postava udělí postavě druhé, jako když 

Faidra Oinoně řekne: 

Tu le veux. Leve-toi. 204 

Jednak popisy jednání této druhé postavy, které JSou u Racina často 

provedeny s opravdu velkým citem pro detail. 

Hé bien, Seigneur ? Mais quoi sans me répondre 
20' Vous détournez les yeux, et semblez vous confondre I, ;) 

řekne například Berenika císaři Titovi a touto svou promluvou dané jednání 

vlastně teprve vytvoří, podobně jako Faidra až svým pokynem přinutila 

Oinonu, aby vstala. 

Racinovské postavy nemají odstup jen od místa děje a od sebe samých, 

nýbrž i od svého projevu. Jejich řeč je ovládnutá. Kromě úvodních scén, 

které jsou u Racina vždy velmi dynamické, je z ní všechno náhlé a 

neartikulované odstraněno,206 a to včetně citových expresí. Postavy mají 

od svého utrpení odstup207 a jejich city jsou vždy uspořádané. 

Tento projev sám je pak prostředkem vzdálení se od reality, což jsme 

koneckonců viděli v předchozích kapitolách. Tomuto vzdálení vydatně 

203 Tamtéž, v. 151-152. - ,,Jde sem." - "Slyšel jsem dost. Nechci jí překážet! a tváří 

nemilou ji znovu popouzet." (př. G. FrancI) - cit. překlad, s. 12. 

204 Tamtéž, v. 246. "Tys chtěla to. Teď vstaň!" (př. G. FrancI) - cit. překlad, s. 15. 

205 Bérénice, v. 595-596. "Jak, Výsosti? Váháte s odpovědí,! zrak těká zmateně a do země 

zas hledí." (př. P. Kopta a J. Pokorný) - Racine, Jean. Berenika, Praha: Dilia, 1964, s. 20. 

206 Klotz, Volker. Cit. d., s. 73. 

207 Tamtéž, s. 64. 
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napomáhá už použití alexandrínu, který je podle Barthese technicky 

definován jako muzikální funkce a přímo si vynucuje, aby byl muzikálně i 

říkán. Nejedná se o přirozený jazyk, jeho pravdivost tkví naopak v jeho 

vzdálenosti. Jelikož pak výběr dikce ovládá výběr interpretace, má vzdálená 

dikce alexandrínu za následek také přirozeně tragickou interpretaci 

vyslovených vět. 208 

Dalšími technikami oddálení se zabýval Leo Spitzer. Na rovině 

pojmenování si kromě užívání vlastních jmen všiml zejména častého užití 

neurčitého členu, které podle něj vede k odindividualizování, k tomu, že se 

na něco určitého nenahlíží jako na jednotlivý případ, nýbrž jako na něco 

obecného a principiálního. Řekne-li například postava Andromachy králi 

Pyrrhovi: 

Non, non, d 'un Ennemi respecter la Misere, 

Sauver des Malhereux, rendre un Fils a sa Mere, 209 

tak podle Spitzera touto svou řečí záměrně vytváří dojem všeobecnosti. 

Zastírá, že jí ve skutečnosti jde o sebe a svého syna, a místo toho celou 

záležitost posouvá na zcela neosobní rovinu. 2 
10 

Odklon od osobního k principiálnímu je v řeči racinovských postav 

vyjádřen také personifikací abstrakt, které tu vystupují místo osob. U Racina 

tak spíš než postavy jednají abstraktní síly, kterými jsou tyto postavy 

oživeny,2ll především láska a nenávist. Tyto ničivé emoce jsou u něj vždy 

nadosobní, k postavě přijdou jakoby zvnějšku a proti její vůli ji ovládnou.z12 

Charakteristickým příkladem je třeba Faidřin povzdech nad sílou lásky: 

6 haine de Vénus ! 6 fatale colere ! 

208 Barthes, Roland. Cit. d., s. 130-131. 

209 Andromaque, v. 305-306. "Ne, ne, nepřítele, mít v úctě ubohost,! zachránit nešťastné a 

syna vrátit matce." (vl. překlad) 

210 Spitzer, Leo. Cit. d., s. 136-137. 

211 Tamtéž, s. 160. 

212 Klotz, Volker. Cit. d., s. 63-64. 
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Dans quels égarements 1 'amour jeta ma Mere 12I3 

K odstupu racinovských postav od reality dále přispívá také určitá 

tendence k nepřímému vyjadřování. Běžné jsou opisy. Například Hippolytos 

neřekne, že Aricie nesmí mít děti, nýbrž, že jeho otec ji zavrhl 

et par des lois séveres 

II défend de donner des Neveux a ses Freres. 2I4 

Tyto opisy, jakkoli jsou na první pohled nepřirozené, pak u Racina 

překvapivě často míří přímo k jádru věci. V našem příkladě je třeba použití 

opisu odůvodněno hned následujícúni verši, které dokládají, že Theseovi šlo 

opravdu o Aricciny bratry a ne o ni samu: 

D 'une Tige coupable if craint un Rejeton. 

II veut avec leur Soeur ensevelir leur nom. 215 

Opisy samotné jsou však jen součástí obecnější, typicky klasicistní 

tendence k nepřímému zobrazování, jejíž nejvýraznějším projevem jsou 

zprávy poslů, informující nás o událostech, které jsou místně i časově 

vzdálené od časoprostoru předváděného děje a které díky této vzdálenosti a 

také díky svému rétorickému zprostředkování ztrácejí podstatnou část své 

dramatičnosti. Nepřímé zobrazování ovšem není vlastní jen těmto zprávám. 

Setkáváme se s ním i v obyčejném rozhovoru dvou postav. Spitzer si všiml 

toho, že místo j 'ai (if aj fait (já jsem (on) udělal) racinovské postavy často 

říkají tu m 'as (if m 'aj vu faire (ty jsi mě (on mě) viděl udělat ). Mluvčí tedy 

u Racina ani v běžném rozhovoru nepodává svůj nebo cizí zážitek nebo 

činnost přímo, nýbrž zprostředkovaně přes vidění někoho jiného,216 což 

vede opět k jistému odstupu. 

213 Phedre et Hippolyte, v. 249-250. "Jak osudná je zášť Venuše rozhněvané!! Kam matku 

zavedlo srdce jen láskou hnané!" (př. G. Francl) - Racine, Jean. Faidra. Praha: Dilia, 1960, 

s. 15. 

214 Tamtéž, v. 105-106. ,,Dle jeho nařízení/ synovce bratřím dát jí dovoleno není." (př. G. 

Francl) - cit. překlad, s. 10. 

215 Tamtéž, v. 107-108. "Větví se obává, jež nes by hříšný kmen.! Chce, aby bratří rod byl 

sestrou uzavřen." (př. G. Francl) - cit. překlad, s. 10. 

216 Spitzer, Leo. Cit. d., s. 175. 
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Poslední specifickou vlastností řeči racinovských postav, kterou se 

budeme zabývat, je její jednotnost. Jestliže byly postavy roztříděny do dvou 

kast, mezi kterými zela nepřekročitelná propast, pak jazykově se členové 

těchto dvou kast navzájem od sebe vůbec nelišili. Žádné stavovské míšení tu 

na rovině jazyku neexistovalo, i sluhové hovořili jazykem pánů, řečí 

"vysokého stylu,,?17 

U Koltese se s jednáním, které by bylo podle klasicistních představ zcela 

závislé na jazykovém projevu postav sice setkáme, ale jen ve dvou hrách, 

V lesích před příchodem noci a V samotě bavlníkových polí. Ve všech 

ostatních narazíme na fyzické akce, které by kvůli svému násilnému 

charakteru byly z klasicistní tragédie vyloučeny, na scény bití a vražd, které 

se tu zpravidla odehrávají přímo na scéně. 

I ve zmíněných dvou hrách se z promluv dozvíme o jakémsi 

mimoslovním jednání, to je však na rozdíl od ostatních her umístěno 

převážně do minulosti. Dozvíme se hlavně o tom, co hrám předcházelo, 

případně o tom, co se během promluvy odehrálo, aniž bychom o tom věděli. 

Jednání v samotných hrách je pak zúženo pouze na promluvu. "Tu toumais 

le coin de la rue lorsque je t'ai VU,'.218 řekne mluvčí V lesích před příchodem 

noci a touto svou větou vytvoří minulou situaci, která je v zásadě 

nezpochybnitelná, protože nikdo další v této hře už nepromluví. V samotě 

bavlníkových polí oproti tomu bývá jedna a ta samá minulá situace 

promluvou vytvářena přinejmenším dvakrát. Každá z obou postav se totiž 

snaží o dosažení co nejvýhodnější pozice vůči postavě druhé a vyjasnění si 

společné minulosti je oběma vnímáno jako zcela zásadní pro další průběh 

hry. ,,II va bien falloir que vous fassiez un écart pour que je n'en ai pas cl 

faire, que vous déménagiez de l'axe que je suivais".219 řekne například 

217 Klotz, Volker. Cit. d., s. 72. 

218 Koltes, Bernard-Marie. La Nuit juste avant les foréts. Paris: Minuit, 1988, s. 7. ,,zrovna 

jsi zahýbal za roh ulice a vtom jsem tě spatřil." (prac. překlad D. Jobertová) 

219 Koltes, Bernard-Marie. Dans la soUtude des champs de caton. Paris: Minuit, 1986, s. 15. 

" ... abyste mi ustoupil z cesty a tak mi ušetřil tento pohyb, abyste opustil osu, po níž jsem 

šel." (prac. překlad D. Jobertová) 
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postava Klienta, postava Dealera jí ale vzápětí poopraví: "Quoi que vous en 

disiez, la ligne sur laquelle vous marchiez, de droite peut-etre qu'elle était, 

est devenue tordue lorsque vous m'avez apen;u, et j'ai saisi le moment 

précis ou votre chemin devint courbe, et non pas courbe pour vous éloigner 

de moi, mais courbe pour venir a moi. ,<220 Vytváření minulých dějů 

promluvou se tak v této hře samo stává jednáním. 

Ve všech ostatních Koltesových hrách je mimoslovní jednání na 

promluvě postav v podstatě nezávislé. V porovnání s Racinem je pak jeho 

repertoár u Koltese mnohem širší a rozmanitější. I u něj je toto jednání 

někdy odhaleno samotnou promluvou, rozhodně ale ne tak často jako u 

RacÍna. Více se o něm dozvíme ze scénických poznámek. To se týká 

například příchodů a odchodů postav, kterým u Koltese postavy samy 

zpravidla nevěnují pozornost. 

Určitou zvláštnost těchto příchodů a odchodů pak představuje fakt, že 

jsou v některých případech právě scénickými poznámkami záměrně 

znejasněny. Postava Alburyho v Boji černocha se psy tak podle poznámek 

po celou hru nepřichází ani neodchází. Schovává se a mizí, ale stále je 

jakoby přítomná, podobně jako je neustále přítomen i její požadavek vydání 

mrtvého těla. Ostatní postavy si jsou Alburyho přítomnosti vědomy, což je 

potvrzeno samotnou promluvou. Například ve scéně, která se podle 

autorských poznámek odehrává mezi Hornem a Calem, Cal zničehonic 

řekne: ,,ll grince des dents ( ... ). La, derriere l'arbre, le negre, dis-lui de 

partir, Horn.'<221 Důležitější než samotné vědomí Alburyho přítomnosti je 

však to, že toto vědomí také ovlivňuje jednání postav, modalizuje jejich 

výpOVěď?22 Kvůli Alburymu tak Horn s Calem o jistých věcech mluví 

220 Tamtéž, s. 17. ,,Ať totiž říkáte cokoli, dráha, po které jste šel a která možná byla 

zpočátku přímá, se zkroutila, jakmile jste mne zahlédl, a já jsem zaznamenal vaše 

vzhlédnutí v momentu, kdy se křivka vašeho pochodu ohnula, a to ne směrem ode mne, ale 

ke mně." (prac. překlad D. Jobertová) 

221 Koltes, Bernard-Marie. Combat de negre et de chiens. Paris: Minuit, 1989, s. 23. "Skřípe 

zubama ( ... ). No ten negr tam za stromem, pošli ho pryč, Horne." (př. K. Lukešová) -

Koltes, Bernard-Marie, Boj černocha se psy, Praha: Dilia, 1990, s. 18. 

222 Viz Jobertová, Daniela. Cit. d., s. 208-211. 
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tišeji. Podobně nejasné jsou i příchody a odchody Abada ve hře Západní 

přístav. 

Mimoslovní jednání bývá u Koltese promluvou odhaleno jednak 

prostřednictvÚll pokynů, jednak prostřednictvím popisů. Oba dva způsoby 

jsou hojně zastoupeny především ve hře Roberto Zucco, která je 

z Koltesových her zřejmě nejbohatší na viditelné události a jejíž titulní 

postava, ale nejenom ona, se k ostatním postavám často obrací pouze 

rozkazovacÚll způsobem. ,,N'approche pas, nom de Dieu. Couche-toi par 

terre. ( ... ) Et maintenant, les mains le long du corps. Approche-toL ( ... ) 

Doucement. Les mains dans le dos. Ne releve pas la tete. Arrete-toi," 

rozkazuje Zucco postavě Dítěte ve scéně z veřejné zahrady a okolostojící 

svědci neopomenou celou událost komentovat: "Regardez comme il 

tremble. ,.z23 Ani u Koltese už nebývá takto odhalené jednání potvrzeno 

scénickou poznámkou, což nás vede ke stejnému závěru jako u Racina, totiž 

že toto jednání je vlastně vytvořeno až promluvou. Jen promluvou je 

vytvořena také scéna Zuccovy smrti v samém závěru hry, ve které je navíc 

scénickou poznámkou vysloveně zdůrazněno, že není nic vidět: 

Un vent d'ouragan se leve. Zucco vacille. 

UNE VOIX. - II est fou. II va tomber. 

UNE VOIX. - Arrete, Zucco ; tu vas te casser la gueule. 

UNE VOIX. - II est fou. 

UNE VOIX. - II va tomber. 

Le soleil monte, devient aveuglant comme l'éclat d'une bombe 

atomique. On ne voit plus rien. 

UNE VOIX (criant). - II tombe.224 

223 Koltes, Bernard-Marie. Roberto Zucco. Paris: Minuit, 1990, s. 60. - ,,Nepřibližuj se, 

sakra. Lehni si na zem. ( ... ) A teď ruce k tělu. Blíž ke mně. ( ... ) Pomalu. Ruce za záda. 

Nezvedej hlavu. Zastav se." - ,,Podívejte, jak se třese." (př. R Císař) - Koltes, Bernard

Marie. Roberto ZUCCO. In: Svět a divadlo 10/91, s. 100. 

224 Tamtéž, s. 95. ,,zvedá se uragán. Zucco vrávorá. Hlas: Je ší1enej. Spadne. Hlas: 

Neblbni, Zucco; rozbiješ si hubu. Hlas: Je to šílenec. Hlas: Každou chvíli spadne. Slunce 

stoupá, stále víc oslepuje, jako výbuch atomové bomby. Není už nic vidět. Hlas: (kfičl) 

Padá." (př. R Císař) - cit. překlad, s. 110. 
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Jestliže v Racinových hrách byla řeč všeITŮ postavaITŮ s výjimkou 

úvodních scén ovládnuta, u Koltť~se takto jednotný vztah všech postav k řeči 

neexistuje. Některé si jsou svým uměním mluvit naprosto jisté. Mezi ně 

patří například postava Horna z Boje černocha se psy, která v rozmluvě 

s Calem řekne: ,,ll n'y a pas qu'a coups de f1ingue qu'on se défend, dans la 

vie, bon Dieu. Je sais me servir de ma bouche, moi; je sais parler et me 

servir des mots, ,.225 nebo postava Dealera ze hry V samotě bavlníkových 

polí, která zase řekne: ,,Moi, je tiens ma langue comme un étalon par la 

bride pour qu'il ne se jette pas sur la jument, car si je lachais la bride, si je 

détendais légerement la pression de mes doigts et la traction de mes bras, 

mes mots me désar<;onneraient moi-méme et se jetteraient vers ľhorizont 

avec la violence d'un cheval arabe qui sent le désert et que plus rien ne peut 

freiner.'.226 Tyto postavy řeč používají především k manipulaci 

s protivníkem, což také ony samy nebo i jiné postavy potvrzují svou 

promluvou. Cal Hornovi po jeho proslovu například řekne: ,,Je comprends, 

maintenant: tu discutes pour ITŮeux le baiser; c'est une méthode, je ne dis 

pas le contraire. ,.227 Pak jsou tu ale i postavy, které mluvit neumí, jako třeba 

epizodická postava Zblázněné děvky ze hry Roberto Zucco, jejíž zpráva o 

zavraždění melancholického inspektora vypadá ve srovnání se zprávanů 

poslů v Racinových hrách jako jejich parodie. Jednak kvůli své celkové 

neuspořádanosti, jednak proto, že je v ní místo oddalujícího minulého času 

225 Koltes, Bernard-Marie. Combat de negre et de chiens. Paris: Minuit, 1989, s. 65. 

,'panebože, v životě se dají používat i jiný zbraně než flinta. Já umím mluvit; vyznám se 

v řeči a ve slovech." (př. K. Lukešová) - Koltes, Bernard-Marie, Boj černocha se psy, 

Praha: Dilia, 1990, s. 51. 

226 Koltes, Bernard-Marie. Dans Zaso/itude des champs de coton. Paris: Minuit, 1986, s. 21. 

"Svůj jazyk držím pevně jak hřebce na uzdě, aby se nevrhnul na klisnu, kdybych ji totiž 

popustil, kdybych uvolnil sevření prstů a napjetí paží, slova by mne vyhodila ze sedla a 

vyřítila se směrem k obzoru s prudkostí arabského hřebce, který cítí poušť a už nic ho 

nedokáže udržet." (prac. překlad D. Jobertová) 

227 Koltes, Bernard-Marie. Combat de negre et de chiens. Paris: Minuit, 1989, s. 67. "Už 

tomu rozumím; vykecáváš se s ním jenom proto, abys ho dostal; dá se to dělat i takhle, 

neříkám, že ne." (př. K. Lukešová) - Koltes, Bernard-Marie, Boj černocha se psy, Praha: 

Dilia, 1990, s. 52. 
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použit čas přítomný, který vyprávěné události ponechává její dramatičnost: 

"Ce gar90n qui est arrivé récemment, qui n'ouvre pas la bouche, qui ne 

répond pas aux questions des dames, a se demander s'i1 a une voix et un 

sexe; ce gar90n, pourtant, au regard si doux ; ce beau gar9on, décidément, 

et on en a beaucoup parlé, entre dames, - le voici qui sort derriere 

l'inspecteur. On l'observe bien, nous, les dames, on rigole, on fait des 

suppositions. II marche derriere l'inspecteur qui semble plongé dans une 

réflexion profonde; i1 marche derriere lui comme son ombre; et l' ombre 

rétrécit comme au moment de midi, i1 est de plus en plus pres du dos courbé 

de l'inspecteur, et brusquement, i1 sort un long poignard d'une poche de son 

habit, et le plante dans le dos du pauvre homme ... ,.228 

Musíme ovšem dodat, že podobných postav bychom v Koltesových 

hrách moc nenašli. Většina jich jazyk používá s rozvahou, která je poněkud 

přibližuje postavám Racinových her. Na rozdíl od nich ale koltesovské 

postavy k jazyku většinou přistupují každá jiným způsobem a jejich řeč 

rozhodně není řečí vysokého stylu, je naopak plná hovorových obratů. 

Racinovským postavám je přibližuje i fakt, že žádná z nich na jazykové 

sdělení nerezignuje. Ani Abad ze hry Západní přístav, který ze všech postav 

komunikuje pouze s Charlesem a to tak, že divák vůbec neví, co říká, 

protože mu šeptá do ucha, ani Roberto Zucco, který cynicky prohlašuje, že 

"i1 n'y a pas de mots, i1 n'y a rien a dire. II faut arreter d'enseigner les mots. 

228 Koltes, Bernard-Marie. Roberto Zucco. Paris: Minuit, 1990, s. 30. "Ten kluk, co 

nedávno přišel a co ani neotevře zobák a neodpoví dámě na otázku - až se ptáte, jestli má 

hlas a přirození - tenhle kluk s tím svým něžným kukučem a rozhodně ne ošklivý, spíš 

naopak moc hezký, tak tenhle kluk, o kterém se mezi dámami tak mluví, zčistajasna je tu, a 

rovnou za inspektorem. My dámy ho pozorujeme, pochichtáváme se, padají různé 

domněnky. Inspektor vypadá, jako by hluboce přemýšlel; kluk se za ním táhne jako stín 

uzoučký jak v pravé poledne; užuž mu dýchá na shrbená záda a vtom vytáhne z kapsy 

obrovskou dýku a vrazí ji ubohému muži přímo do zad ... " (př. R. Císař) - Koltes, Bernard

Marie. Roberto Zucco. In: Svět a divadlo 10/91, s. 91-92. 
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II faut fermer les écoles et agrandir les cirnetieres. ,.1Z9 Obě tyto postavy totiž 

negují pouze dialog a místo jazykové výměny se zaměřují na své 

sebevyjádření v monologu, což je, jak ještě uvidíme, obecná vlastnost 

koltesovských postav. Pro několik postav je jazyk také prostředkem 

vzdálení se od přítomné situace, jako jím byl už pro postavy Racinových 

her. Jelikož však jazyk ve styku s druhým používají hlavně jako zbraň, 

budeme se způsoby tohoto vzdalování se zabývat až v následující kapitole, 

která je věnována dialogu. 

v. Dialog 

Specifickou vlastností dramatu, která jej odlišuje od ostatních básnických 

druhů, je již podle Aristotela to, ,,že všechny napodobující osoby jednají a 

jsou činné.,.13o Chápeme-li jednání v souladu s Veltruským jako konkurenci 

jednotlivých kontextů a vzájemné rozrušování jejich jednot, Z31 potom 

musíme za hlavní výrazovou formu dramatu považovat dialog, v němž je 

tato konkurence a vzájemné rozrušování nejzřejmější. Dialog samozřejmě 

jedinou výrazovou formou dramatu není, vedle něj se na jeho výstavbě 

významně podílí také monolog, je však výrazovou formou dominantní.z32 

Bez dialogu není drama, alespoň to klasicistní ne. Střetnutí protikladů tu 

drama zakládá a jejich neustálé střetávání pak posunuje dramatický děj 

kupředu. 

Podle Mukařovského podstata dialogu spočívá za prvé ve vztahu mezi 

oběma účastníky, který můžeme ze stanoviska mluvčího označit jako vztah 

mezi ,já" a "ty". Protože se v dialogu role mluvícího a naslouchajícího 

229 Tamtéž, s. 49. ,,Není co říct, slova neexistují. Musí se přestat učit, slova. Je třeba zavřít 

školy a rozšířit hřbitovy." (př. R. Císař) - cit. překlad, s. 96. 

230 Aristotelés. Cit. vyd., s. 342. 

231 Veltruský, Jiří. Cit. d., s. 84. 

232 Tamtéž, s. 74. 
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neustále střídají, je tento vztah pociťován jako napětí. Za druhé jeho 

podstata spočívá ve vztahu mezi účastníky hovoru na straně jedné a reálnou 

situací, která je v dané chvíli obklopuje, na straně druhé.233 Za třetí pak 

podstata dialogu spočívá ve specifickém rázu jeho významové výstavby. "V 

dialogickém projevu prolíná se a střídá několikerý, aspoň dvojí kontext, na 

rozdíl od projevu monologického, jenž má kontext jediný a nepřetržitý. 

Nemůže se ovšem ani dialog obejít bez významové jednoty, avšak ta je dána 

předmětem hovoru, tématem, jež musí být v dané chvíli stejné pro všechny 

účastníky; bez jednoty tématu je dialog nemožný. ,.234 V této kapitole se 

budeme zabývat tím, jak jsou tyto teoretické požadavky Racinem a 

Koltesem naplněny a jak se jejich postavy staví ke svým protihráčům. 

Racine se ve vztazích mezi účastníky dialogu snažil dosáhnout 

především jejich maximální přehlednosti. Postavy jsou u něj na jevišti 

většinou jen dvě nebo tři najednou. I když je jich na scéně víc, tak mezi 

sebou zpravidla rozmlouvají jen dvě. Určitou výjimku představují tak zvané 

přechodové scény a někdy také scény závěrečné, ve kterých hovoří vícero 

postav. V poslední scéně čtvrtého dějství Thébské tragédie je jich dokonce 

šest. I v těchto scénách ale postavy u Racina obvykle nemluví všechny 

najednou, nýbrž ukázněně po dvojicích, které se toliko různě střídají a 

proměňují. Jejich vztahy a to, co si mezi sebou řeknou, díky tomu pro 

diváka zůstává v zásadě velmi přehledné. 

K velké přehlednosti dále přispívá i skutečnost, že postavy si jsou vždy 

vědomy toho, kdo proti nim stojí. Téměř žádná postava u Racina nevidí 

druhou postavu poprvé, většinou se znají už z dřívějška a znají se dokonale. 

Pravidelně nám tak již v úvodní scéně postavy, které zde vystupují, 

představí další postavy ve zkratce, která je co nejvíc charakterizuje. O 

postavě Hermiony se například v úvodní scéně Andromachy mluví jako o 

une lnhumaine (nelidské), Z 'lngrate (nevděčné) nebo Za Cruelle (kruté), 

postava Andromachy je zase charakterizována slovy Za Veuve d'Hector 

233 Mukařovský, Jan. "Dialog a monolog". In: Mukařovský, Jan. Kapitoly z české poetiky, 

Dí/I Obecné věci básnictví. Praha: Svoboda, 1948, s. 133. 

234 Tamtéž, s. 134. 
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(vdova po Hektorovi) a Za Captive (zajatkyně). Také případná rozdvojenost 

postav u Racina nebývá pro ostatní postavy žádným tajemstvím. Agrippina 

například o postavě Nerona v úvodní scéně tragédie BrUannicus řekne: 

JZ se déguise en vain. Je lis sur son visage 

Des fiers Domitius Z 'humeur triste, et sauvage. 

JZ meZe avec Z 'orguei!, qu 'i! a pris dans Zeur sang, 

L fl ' dAr' "Z' d fl 235 a zerte es lVerons, qu 1 pUlsa ans mon anc. 

A Hippolytos o Faidře s Theramenem mluví jako o Fille de Minos et de 

Pasiphaé (dceři Minoa a Pasifae). 

V dialogu jsou pak protiklady mezi postavami v klasicistní tragédii 

obecně dost vyhrocené, jejich tužby se totiž navzájem vylučují. Tento 

rozpor může jít i do samotné jediné postavy. Jeho vyjádřením se pak stává 

tak zvaný boj vědomí, dialogický monolog, v němž argumenty i 

protiargumenty snáší postava sama. V klasicismu je boj vědomí poměrně 

častým jevem, setkáváme se s ním například u Corneille, přímo u Racina na 

něj ale moc nenarazíme. V jeho hrách se dialog odehrává spíše mezi 

postavami, a to hlavně mezi postavami vznešenými. 

Důvěrníci do dialogu zpravidla nezasahují. Tyto postavy totiž u Racina 

nevedou vlastní život, jejich já se tím pádem nemůže obracet proti já někoho 

jiného, tím méně proti já jejich pánů, jichž jsou součástí. Právě v případě 

důvěrníků se jinak výrazné protiklady mezi postavami stírají, svým pánům 

totiž většinou pouze přizvukují. Dialog mezi pánem a důvěrníkem je tak ve 

skutečnosti více monologem než dialogem, je monologickým dialogem. 

I důvěrník ovšem může svého pána vmanipulovat do rozhodnutí, 

příkladem je Faidřina Oinona nebo Titův Paulin, který svému pánovi na 

začátku druhého dějství tragédie Berenika řekne: 

N'en doutez point, Seigneur. SoU raison ou caprice, 

R z' tt d . T ' • 236 ome ne a en pomt pour son .lmperatrlce, 

235 Britannicus, v. 35-38. "Mě nezmate. Tvář jeho napovídá dosti! o Domitiově pochmurné 

zběsilosti.! Ze strany otcovské podědil pýchu zlou! a krutost Neronů získal zas krví mou." 

(př. G. Francl) - Racine, Jean, Britannicus -1figenie - Atalia, Praha: Odeon, 1990, s. 36. 
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a tím ho v podstatě přiměje k rozhodnutí opustit Bereniku. V takových 

případech ale důvěrník přestává být důvěrníkem a stává se dvořanem, který 

může sledovat vlastní cíle. 

Podle Barthese je formou boje racinovských postav vyřizování účtů. 

Útoky v jeho hrách směřují k tomu, aby protivníkovi bylo vnuceno bytí 

nic oty, aby mu bylo ukradeno jeho autentické bytí. Zbraní tohoto anulování 

bývá pohled a obrana spočívá v promluvě, která je zbraní ubohých.23
? Tato 

forma boje u Racina samozřejmě existuje, na rozdíl od Barthese se však 

domníváme, že je vcelku ojedinělá. Racinovské postavy, slabé i silné, totiž 

podle nás bojují hlavně slovy. Jejich vznešenost potom zakládá i vznešenost 

či až jakousi sošnost slovního souboje, která se mimo jiné projevuje typicky 

klasicistní slušností, kdy jedna postava mluví a staví si tak před sebou 

hradbu ze slov a druhá jí naslouchá a téměř nikdy ji nepřeruší. Dynamická 

stichomythie je v Racinových hrách oproti tomu poměrně vzácná, ve 

zvýšené míře se s ní setkáme pouze v komedii Sudiči. V tragédiích ovšem 

moc prostoru nedostává, v nich je převažující formou repliky tiráda, někdy i 

několikastránková, jejímž používáním je napětí mezi postavami, které do 

dialogu vstupují, velmi oslabeno. 

To, jak je tiráda dlouhá, pak do značné míry rozhoduje o jejím úspěchu 

či neúspěchu. Čím delší totiž je, tím impozantnější budí dojem. Postava, 

která dlouhou tirádu pronáší, se cítí silná nebo se aspoň do toho pocitu chce 

vemluvit. Zaručený prostředek, jak účinek tirády, ale nejenom tirády, ještě 

zesílit, představuje rétorické zdůrazňování v anaforické formě.238 

Je Ze vis. Son aspect n 'avait rien de farouche. 

Je sentis Ze reproche expirer dans ma bouche. 

Je sentis contre moi mon coeur se déclarer, 

J'oubliai ma coZere, et ne sus que pZeurer. 

236 Bérénice, v. 371-372. "Snad to jsou vrtochy ... Povím vám to však rovnou:/ Řím zřejmě 

nečeká, že bude císařovnou." (př. P. Kopta a 1. Pokorný) - Racine, Jean. Berenika, Praha: 

Dilia, 1964, s. 14. 

237 Barthes, Roland. Cit. d., s. 32 a 34. 

238 Spitzer, Leo. Cit. d., s. 237. 
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Je me laissai conduire a cet aimable guide. 

TI" ., Lb' I' . A I'd 239 Je mmms a es os, et Je mme en Ule 

řekne Erifyla své důvěrnici Doris a síla její lásky k Acbilleovi je už 

použitím tohoto formálního prostředku jakoby znásobena. Tentýž 

prostředek použije i Oinona ve své první společné scéně s Faidrou, ve které 

právě anaforické zdůrazňování zájmena vous významně posiluje vliv jejích 

výčitek: 

Vous-meme rappelant votre Jorce premiere 

Vous vouliez vous montrer et revoir la lumiere. 

Vous Za voyez, Madame, et prete a vous cacher, 

Vous haissez le jour que vous veniez chercher ? 

(...) 

Vous offensez les Dieux auteurs de votre vie. 

Vous trahissez ľEpoux a qui laJoi vous lie, 

Vous trahissez enfin vos EnJants malhereux, 

Que vous précipitez sous un joug rigoureux. 240 

Podobný účinek má také opakování vlastních nebo partnerových SIOV.
241 

Postava, která to dělá, chce bud' zdůraznit účinek již jednou pronesených 

slov nebo naopak odejmout zbraně svému soupeři a použít je proti němu. 

Do této oblasti patří i opakování vlastních jmen, v klasicismu poměrně časté 

a u Racina zřejmě nejvýraznější v tragédii Faidra, kde Oinona Faidře 

239lphigénie, v. 497-502. Český překlad anafory nerespektuje, přesto ho uvedeme: ,,Pak 

jsem ho uzřela. Hrozný však nejevil se.! S výčitkou cítila jsem změnu v oné chvilce.! 

S výčitkou srdce mé se hněvu vzepřelo/ a v slzách zapomněla jsem na všechno zlo,! Od 

těch dob byla jsem mu věrnou průvodkyní./ Na Lesbu byl mi vším. A je mi vším i nyní." 

(př. G. FrancI) - Racine, Jean, Brilannicus - Jfigenie - Alalia, Praha: Odeon, 1990, s. 131-

132. 

240 PhMre et Hippolyte, v. 165-168 a 197-200. "Vy sama chtěla jste, věříc v své uzdravení,! 

spatřit co nejdříve zas prudké světlo denní.! Teď, paní, zříte je - leč prchnout chcete zas,! 

nenávidíc tak den, jenž tolik lákal vás. / ( ... ) Vy bohy tupíte, kteří vám život dali.! Vy, paní, 

zradila jste chotě, jenž je v dáli.! Vy, paní, zradila jste děti nešťastné/ a čin váš v jařmo zlé 

je jistě uvrhne." (př. G. FrancI) - Racine, Jean. Faidra. Praha: Dilia, 1960, s. 13-14. 

241 Spitzer, Leo. Cit. d., s. 239. 
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zlomyslně a zároveň jakoby nevinně stále znovu opakuje Hippolytovo 

jméno. 

Obhbeným nástrojem pro stanovení vzájemného vztahu mezi postavami, 

respektive pro V)jádření jeho změny je pak u Racina střídání vykání a 

tykání. Jeho postavy si běžně vykají a tím mezi sebou udržují uctivou 

vzdálenost, Přejde-li jedna z postav v tykání, znamená to, že tato úcta se 

z jejich vztahu vytratila, někdy i nenávratně, jako například v tragédii 

Bajazet, ve které Roxana začne Bajazetovi tykat ve scéně, na jejíž konci ho 

pošle na smrt. V okamžiku, kdy mu řekne 

Dui, toi. Voudrais-tu point encore 

Me nier un mépris que tu crois que j 'ignore ? 

Ne prétendrais-tu point par tes fausses couleurs 

Déguiser un amour qui te retient ailleurs, 

Et me jurer enfin d'une bouche perfide, 

Tout ce que tu ne sens que pour ton Atalide ?242 

tu už víme, že ho přestala brát jako rovnocenného partnera, což je následně 

potvrzeno i obsahem jejich rozmluvy. Stejným prostředkem je vyjádřena 

také zpupnost krále Pora v tragédii Alexandr Veliký. V poslední scéně 

Alexandrovi neomaleně tyká, na což Alexandr naštěstí pro něj nereaguje. 

Vzápětí však Alexandrovo velkomyslné gesto Porův vztah k němu radikálně 

promění a v jakési oslavné řeči na jeho osobu mu opět vyká. 

Převaha jedné postavy nad druhou je v klasicistních hrách dále vytvářena 

uzavíráním vět a hlavně rýmových vzorců. Kdo z obou postav je v dané 

chvíli silnější se obvykle pozná podle toho, kdo má poslední slovo. 

V Racinových tragédiích se s tímto prostředkem sice setkáme, ale jen málo. 

Je totiž vázán především na stichomythick:ý souboj, který u Racina moc 

není, a také na návaznost proslovených veršů. Repliky racinovsk:ých postav 

242 Bajazet, v. 1485-1490. ,,Ano, ty. Nebo bys mi chtěl ještě! zapřít pohrdání, jež neměla 

jsem znát?! Neměl bys v úmyslu falešným předstíráním! zastřít lásku, která tě jinde 

spoutala,! a nakonec i mně proradně přísahat! všechno, co cítíš jen ke svojí Atalidě?" (vl. 

překlad) 
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ovšem na sebe příliš nenavazují. Jsou spíše v sobě uzavřené. Uzavřené 

v rámci jedné repliky pak u něj obvykle bývají i rýmové vzorce. 

Poměrně časté Je oproti tomu u Racina střídání rejstříků 

osobní/jednotlivé - obecné, které se mimo jiné projevuje hojným použitím 

sentencí, nezvratných argumentů, k nimž se postavy během dialogu utíkají a 

které pomáhají upevnit jejich pozice. Řekne-li například v tragédii 

Britannicus Junie Agrippině 

Le changement, Madame, est commun Ci la Cour, 

E · I' I' 243 t tou}ours que que cramte accompagne amour, 

tak použitím hned dvou sentencí najednou ještě zdůrazní závažnost 

vyřčeného. Nevyjadřuje pouhou obavu ohledně nebezpečí, které podle ní 

hrozí Britannikovi v Neronově společnosti, nýbrž skálopevnou jistotu. 

Častým užíváním sentencí nicméně vzniká dojem, že postavy mají své 

argumenty stále připravené a že to, co říkají, je ve skutečnosti jen velmi 

málo spojeno s jedinečnou konstelací, v níž se nacházejí. 244 Dialog samotný 

to pak vzdaluje od scénické situace, čímž je v podstatě zrušena druhá 

z Mukařovského podmínek, podobně jako byla ph1iš dlouhými replikami 

oslabena podmínka první. 

Z používání sentencí, které bylo ostatně již ve své době pociťováno jako 

ne příliš pravděpodobné,245 plyne malá míra spontaneity, jíž se dialog 

klasicistních tragédií obecně vyznačuje a která zřetelně souvisí s onou 

typicky klasicistní slušností. Viděli jsme, že právě ona zabraňuje tomu, aby 

byl boj postav vnímán ve své násilnosti. Malá míra spontaneity je však 

patrná i ve stichomythii, během které je boj nejsnáze rozpoznatelný. I v ní se 

totiž postavy velmi ovládají a jakási spontaneita se tu projevuje jen ve 

zvýšeném tempu výměny replik.246 

243 Britannicus, v. 1589-1590. ,,(I vaše dobrota může uváznout v síti)! změn, které u dvora 

docela běžné jsou.! A pak - strach provází vždy touhu milostnou." (př. G. Francl) - Racine, 

Jean, Britannicus -lfigenie - Atalia, Praha: Odeon, 1990, s. 10 1. 

244 Klotz, Volker. Cit. d., s. 75. 

245 Schérer, Jacques. Cit. d., s. 318. 

246 Klotz, Volker, Cit. d., s. 183. 
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Hlavní vlastnost racinovského dialogu však paradoxně představuje jeho 

monologičnost. Jakkoli jsou jednotlivé postavy od sebe odděleny, přece jen 

všechny patří do stejného světa. Coby mluvčí jsou všechny na stejné úrovni, 

všechny jsou rozvážné a zkušené a všechny používají stejné zbraně, což 

vede kjejich snadné zaměnitelnosti. Také jejich projevy samy jsou dost 

monologické. Když se nejedná o boj vědomí, tak se subjekty ve výpovědi 

zpravidla nestřídají. Věty tu jsou k sobě těsně přiřazeny, jedna v druhou 

přechází bez myšlenkových skoků a mají jednotnou perspektivu.247 Vůči 

promluvě druhé postavy pak tento projev bývá uzavřený, dialog se tak u 

Racina vlastně stává sledem monologů. 

Také u Koltese v jedné scéně obvykle vystupují jen dvě mluvící postavy, 

čímž je dosaženo poměrně velké přehlednosti vztahů. Na rozdíl od Racina 

však u něj nejsou výjimkou ani scény, ve kterých vystoupí vícero postav, 

které spíše než ukázněně po dvojicích mluví všechny dohromady na 

přeskáčku. Ve hře Roberto Zucco je do mluvního jednání zapojen dokonce i 

kompars, jehož výkřiky a komentáře tvoří jakési pozadí pro dialogickou 

výměnu, případně monologickou výpověď titulní postavy. 

Zatímco u Racina si byly všechny postavy vědomy toho, kdo proti nim 

stojí, u Koltese to bývá přesně naopak. Jednotlivé postavy se tu většinou z 

dřívějška neznají a vidí se poprvé až v okamžiku, kdy spolu začínají mluvit, 

což přispívá ke značné nejistotě ohledně jejich identity, která je následně 

ještě zesílena tím, jak postavy mluví samy o sobě. Jejich identity se sice 

vždy nakonec vyjasní, přímo v okamžiku setkání však mívá jedna postava 

postavu druhou za někoho jiného. "C'est la police, monsieur, ou le village 

qui vous envoi ?,,,248 je hned první otázka, kterou položí Horn Alburymu ve 

hře Boj černocha se psy, a stejná nejistota panuje i ve hře Západní přístav, 

247 Tamtéž, s. 86-87. 

248 Koltes, Bernard-Marie. Combat de negre et de chiens. Paris: Minuit, 1989, s. 9. 

,'přicházíte z pověření policie nebo vesnice?" (př. K. Lukešová) - Koltes, Bernard-Marie, 

Boj černocha se psy, Praha: Dilia, 1990, s. 8. 
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ve které Charles považuje Kocha nejprve za policistu, potom za úředníka a 

nakonec za soukromého detektiva. 

Jestliže jsme v předchozí kapitole tvrdili, že řeč koltesovských postav 

není vždy zcela zvládnutá, pak toto tvrzení musúue nyní poněkud poopravit. 

Řeč není u Koltese zvládnutá hlavně v monologických pasážích a i v nich 

pouze výjimečně. Postavy, které vstupují do dialogu, však mluvit umí. 

Všechny si jsou síly slov vědomy a všechny jsou stejně zkušené v používání 

řeči jako zbraně. Na rozdíl od postav Racinových tragédií ale většinou 

nepatří do stejného světa, což se projevuje jejich rozdílným přístupem 

k jazyku. Ten je nejsnáze rozpoznatelný v Boji černocha se psy meZI 

postavami Horna a Alburyho. Zatúuco Albury tu v úvodní scéně stále 

dokola opakuje, že si do tábora přišel pro mrtvé tělo a nic jiného ho 

nezajúná, Horn mu svou promluvou uhýbá, ustavičně se snaží jeho 

pozornost odvést jiným směrem a částečně se mu to také daří. Jejich dialog 

tak ve zkrácené formě vypadá takto: 

ALBOURY. - Je suis Alboury, monsieur ;je viens chercher le corps. ( ... ) 

HORN. - C'est la police, monsieur, ou le village qui vous envoi ? 

ALBOURY. - Je suis Alboury, venu chercher le corps de mon frere, 

monsleur. 

HORN. - Une terrible affaire, oui; une malheureuse chute, un 

malheureux camion qui roulait fl toute allure ; le conducteur sera puni. 

( ... ) Demain, vous aurez le corps ; on a du l'emmener fl l'infirmerie, 

l'arranger un peu, pour une présentation plus correcte fl la famille. 

Faites part de mon regret fl la famille. Je vous fais part de mes regrets. 

Quelle malheureuse histoire ! 

ALBOURY. - Malheureuse oui, malheureuse non. ( ... ) 

HORN. - Mais vous, pourtant, je suis sUr de ne vous avoir encore jamais 

vu. 

ALBOURY. - Moi, je suis seulement venu pour le corps, monsieur, et je 

repartirai des que je l' aurai. 

HORN. - Le corps, oui oui oui ! Vous l'aurez demain. Excusez ma 
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nervosité ;j'ai de grands soucis. Ma femme vient d'arriver..?49 

To, že Horn svou promluvou vlastně neustále lže, je pak odhaleno dalšími 

promluvami. Teprve z nich se dozvíme o skutečných okolnostech smrti 

Alburyho bratra, o tom, že žádné tělo neexistuje, i o tom, že Leona není 

Hornovou ženou. Nakonec na Hornovu lhavost přijde i sám Albury, který 

mu v poslední scéně, jež se odehrává výhradně mezi nimi, řekne: "La seule 

chose que j'ai apprise de vous, malgré vous, c'est qu'il n'y a pas assez de 

place dans votre tete et dans toutes vos poches pour ranger tous vos 

mensonges ; on finit par les voir. ,.150 

Na rozdílnost jazyků se pak přímo odvolává postava Klienta ze hry 

V samotě bavlníkových polí, která svému protějšku řekne: "C'est vous qui 

etes le familier de ces lieux, et j' en suis ľ étranger ; je suis celui qui a peur et 

qui a raison d'avoir peur ( ... ). Je suis ľétranger qui ne connaí't pas la langue, 

ni les usages, ni ce qui ici est malou convenu.,.151 Právě v této hře však 

rozdílnost mezi jazyky postav neexistuje. Ačkoli obě shodně tvrdí, že 

nepatří do stejného světa, svými projevy se od sebe neodlišují a jsou tím 

pádem snadno zaměnitelné, podobně jako jsou zaměnitelné postavy 

249 Tamtéž, s. 9-11. A1bury: Jsem Albury, pane; přišel jsem si pro to tělo ( ... ) Horn: 

Přicházíte z pověření policie nebo vesnice? Albury: Jsem Albury, pane, přišel jsem si pro 

tělo svého bratra. Horn: Hrozný případ, skutečně; nešťastný pás, a to nešťastné nákladní 

auto, řítilo se plnou rychlostí; řidič bude potrestán. ( ... ) Tělo dostanete zítra; muselo být 

dopraveno na ošetřovnu, aby je dali trochu dohromady a mohlo se odevzdat ve slušném 

stavu rodině. Mají mou upřímnou soustrast. I vy mějte mou upřímnou soustrast. Nešťastný 

případ! Alli!!!y: Jak se to vezme, pane. ( ... ) Horn: Ale vás jsem tu určitě ještě nikdy 

neviděl. Albury: Já jsem si přišel jenom pro to tělo, pane, odejdu hned, jakmile je dostanu. 

Horn: Ano jistě ovšem, to tělo, dostanete je zítra. Omluvte mou lehkou podrážděnost; mám 

velké starosti. Právě mi přijela žena ... (př. K. Lukešová) - cit. překlad, s. 8-9. 

250 Tamtéž, s. 83. ,,Dozvěděl jsem se od vás jedinou věc, a to ještě proti vaší vůli; že se vám 

ta spousta vašich lží nevejde do hlavy ani do kapes; čouhají ven." (př. K. Lukešová) - cit. 

překlad, s. 65. 

251 Koltes, Bernard-Marie. Dans la soUtude des champs de coton. Paris: Minuit, 1986, s. 

32-33. "Vy toto místo znáte, já jsem tu cizinec. Já jsem ten, kdo má strach, a to oprávněně 

( ... ). Jsem cizinec, který nezná ani jazyk, ani zvyklosti, ani to, co je tu špatné nebo 

vhodné." (prac. překlad D. Jobertová) 
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Racinových her. Obě používají stejné prostředky, jak dosáhnout svého cíle, 

jejich jazyky jsou tedy ve své podstatě totožné a Klientovo tvrzení o jejich 

rozdílnosti se ukazuje být jen rafinovanou součástí jejich souboje. 

Prostředkem, jak dosáhnout svého cíle, je V samotě bavlníkových polí 

především používání metafor a přirovnání, které tu tvoří jakousi nadosobní 

rovinu a ke kterým se jak Dealer, tak Klient během svého slovního souboje 

neustále utíkají jako k jakési záchraně, podobně jako se postavy Racinových 

tragédií utíkaly k sentencím. Obojí V samotě bavlníkových polí jednak 

zesiluje argumentaci, jednak je hlavním zdrojem lyrična. "Je sais 

reconnaitre les flammes qui, de loin, derriere les vitres, semblent glacées 

comme des crépuscules ďhiver, mais dont il suffit de s'approcher, 

doucement, peut-etre affectueusement, pour se souvenir qu'il n'est point de 

lueur définitivement froide, ,.252 řekne například postava Dealera. Především 

však díky metaforám a přirovnáním dochází k oddálení dialogu od scénické 

situace a k vytvoření malé míry spontaneity, jíž se vyznačují projevy obou 

postav. V tomto smyslu tedy fungují úplně stejně jako sentence 

v Racinových hrách. 

K oddálení dialogu od scénické situace a malé míře spontaneity dále 

V samotě bavlníkových polí přispívá i samotný způsob vedení rozmluvy. Ze 

všech Koltesových her je dialog podle klasicistních zvyklostí vytvořen 

nejvíc právě zde. Jedna postava tu pronáší třeba i několikastránkovou tirádu 

a druhá ji poslouchá a když skončí, tak jí stejně dlouze odpoví. Tato 

klasicistní slušnost je přítomná ve všech Koltesových hrách s jednou 

jedinou výjimkou, kterou představuje hra V lesích před příchodem noci, 

jejíž mluvčí je naopak natolik neslušný, že svému protivníkovi vůbec 

nedovolí promluvit. V žádné z Koltesových her ale nedostává tolik prostoru, 

většinou je jí věnováno jen pár scén. Ve hře Roberto Zucco, ve které se 

252 Tamtéž, s. 16-17. "Naučil jsem se rozeznávat plameny, které se při pohledu zdálky, 

zpoza oken, zdají být mrazivé jako zimní soumrak. Ale stačí se k nim jen přiblížit, jemně, 

snad i uctivě, a je znovu jasné, že žádný záblesk nezůstane navždy chladný." (prac. překlad 

D. Jobertová) 
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tirády příliš nevyskytují, je to například scéna šest, která se odehrává mezi 

Zuccem a Starým pánem a kterou dohromady tvoří pouhých pět replik. 

Metafory a přirovnání hrají v koltesovském dialogu opravdu důležitou 

roli jen V samotě bavlníkových polí, oproti nim mnohem častěji používaným 

nástrojem na získání převahy a na vyhrocení protikladů mezi postavami je u 

Koltese slovní VJjádření jejich vzájemného vztahu, kterým je tento vztah 

vlastně teprve vytvořen. ,,Peut-etre que c'est moi qui ťai abordé, que ce 

serait moi qui aurais besoin d'une chambre pour cette nuit ( ... ), mais ce n'est 

pas toujours celui qui aborde qui est le plus faible, et j'ai bien vu tout de 

suite que tu ne semblais pas bien fort, ( ... ) je reconnais, moi, ceux qui ne 

sont pas bien fort, d'un seul petit coup d'oeil, a cause de leur démarche, 

surtout, rien qu'a cette petite maniere de marcher, nerveuse, comme toi,,,253 

řekne například mluvčí ze hry V lesích před příchodem noci svému 

posluchači a vyjádří tak svou nadřazenost, přičemž analogie s racinovskou 

změnou vykání v tykání je zřejmá. "J'aurais pu tomber sur vous comme un 

chiffon sur la flamme d'une bougie, ( ... ) j'aurais pu, par orgeil, marcher sur 

vous comme une botte écrase un papier gras, car je savais, a cause de cette 

taille qui fait notre différence premiere - et a cette heure et en ce lieu seule 

la taille fait la différence -, nous savons tous deux qui est la botte et qui, le 

papier gras, ,,254 řekne zase ve hře V samotě bavlníkových polí Dealer 

Klientovi a efektivně tak zkombinuje oba dva způsoby boje. Za povšimnutí 

stojí také rozdílný přístup, který má mluvčí v těchto dvou hrách k druhé 

253 Koltes, Bernard-Marie. La Nuit juste avant les foréts. Paris: Minuit, 1988, s. 15-16. 

,,Možná jsem to byl já, kdo tě oslovil, to já možná potřebuju pokoj na tuhle noc ( ... ), ale 

ten, kdo prosí, není vždycky ten nejslabší, a já hned viděl, že nevypadáš zrovna silně, ( ... ) a 

já poznám ty, co moc silní nejsou, jediným pohledem, podle chůze, hlavně podle té jejich 

nervózní chůze, jako u tebe." (prac. překlad D. Jobertová) 

254 Koltes, Bernard-Marie. Dans la soUtude des champs de colon. Paris: Minuit, 1986, s. 

22. ,,Mohl jsem na vás dolehnout jako hadr na plamen svíčky, ( ... ) mohl jsem na vás pyšně 

udeřit a rozdrtit vás jako bota drtí mastný papír. První a zásadní rozdíl mezi námi spočívá v 

postavě - a v tuto hodinu a na tomto místě žádný jiný rozdíl nehraje roli - a já jsem věděl, 

co my oba teď víme, a sice kdo je bota a kdo papír." (prac. překlad D. Jobertová) 
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osobě. V samotě bavlníkových polí si obě postavy po celou dobu vykají a 

zachovávají tak určitou vznešenost klasicistního dialogu, V lesích před 

příchodem noci se oproti tomu neslušnost mluvčího projevuje i v tom, že 

svému protějšku neustále tyká. 

Jakkoli se koltesovské postavy všemi možnými způsoby snaží pokořit 

svého protivníka, ve skutečnosti je jasné, že jim o toto pokoření nejde, spíše 

chtějí, aby promluva trvala a tím trval i jejich kontakt s partnerem. To je 

podstatně odlišuje od racinovských postav. Zatímco těm řeč sloužila pouze 

jako prostředek k dosažení jejich cílů, pro postavy Koltesových her se stává 

samo účelem. To, že samotná promluva postavy vyloženě těší, je zřejmé 

zejména ve Fakových marivaudage, stejné potěšení z mluvení však 

nalezneme i V samotě bavlníkových polí, kde podle postav samých ve 

skutečnosti nejde o boj, nýbrž o obchod, což se dá vztáhnout i na jazykovou 

výměnu. 

Za domnělým bojem o převahu se tak ve všech Koltesových hrách 

s výjimkou Roberta Zucca postupně odkrývá pravý důvod řeči, kterým je 

snaha o sjednocení. "Quoi qu'il en soit, Adrien repartira avec moi, cela est 

clair dans ma tete, je le voulais, je ľ aurai, je suis venu sans, je repartirai 

avec, ,.155 řekne postava Matyldy v monologické scéně na konci čtvrtého 

dějství hry Návrat do pouště a zpětně tím ozřejmí jediný důvod svého 

počínání. Skoro až na konci celé hry tak zjišťujeme, že do města nepřijela 

proto, aby do něj zanesla válku, jak prohlašovala na začátku, nýbrž proto, 

aby svého bratra přiměla k společnému odchodu, což se jí nakonec také 

podaří. V Robertu Zuccovi je jako v jediné Koltesově hře problém postaven 

obráceně. Všechny postavy tu touží po spojenectví se Zuccem, ten ale 

všechny svazky odmítá. 

255 Koltes, Bernard-Marie. Le retour au désert. Paris: Minuit, 1988, s. 69. ,,Ať je to, jak 

chce, Adrien půjde se mnou, to už vím jistě, chtěla jsem to, bude to tak, přijela jsem sama, 

odejdeme spolu." (př. K. Lukešová) - Koltes, Bernard-Marie. Návrat do pouště. Praha: 

Dilia, 1991, s. 51. 
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Postavy v Koltesových hrách svým protějškům kýžené spojenectví často 

přímo vnucují jazykovými prostředky. "Já" a "ty" se tu začleněním do 

promluvy proměňuje v ,,my". "Toi, moi, qui tournons dans cette drole de 

ville, sans un argent en poche ( ... ), ce n'est pas l'argent, ni toi, ni moi, qui 

nous doue au sol! alors moi, j'ai cetle idée, camarade, pour ceux comme toi 

et moi qui n'avons pas d'argent, ni de travail,,,256 řekne mluvčí ve hře 

V lesích před příchodem noci a vytváří tak určitou protiváhu ke stejně 

pracně budované protikladnosti. Podobně i Klient V samotě bavlníkových 

polí přechází z vy a já v my, nečiní to však tolik kvůli touze po splynutí s 

Dealerem jako spíš ze strachu před jeho pomstou. "Venez avec moi; 

cherchons du monde, car la solitude nous fatigue,,,257 řekne ve chvíli, kdy už 

je jasné, že Dealera nebude snadné usmířit. 

Postavy své protějšky dále začleňují do svých kontextů pomocí oslovení, 

které jsou u Koltese vytvořeny pro každý vztah zvlášť. V Boji černocha se 

psy například Cal oslovuje Horna slovem vieux (dědku), Leonu slovem bébé 

(puso) a Leona mluví o Hornovi jako o biquet (macíček). V Západním 

přístavu zase Charles oslovuje Abada slovem moricaud (negře) a Rudolf je 

pro něj vieil imbécile (starý idiot). Samotný Charles pak v této hře nelibě 

nese, že ho matka nazývá Carlosem, vyplývá z toho pro něj jistá 

podřízenost, které se chce za každou cenu vyhnout. 

Převažující vlastností koltesovského dialogu je stejně jako u Racina jeho 

monologičnost. Ke komu postava mluví se u něj často dozvíme až na konci 

výstupu. Jeho postavy dialog většinou sabotují, jejich partner v hovoru je 

nezajímá. Potřebují ho hlavně k tomu, aby mohly vyslovit své já, čehož 

nejlepším příkladem je hra V lesích před příchodem noci, ve které mluvčí 

256 Koltes, Bernard-Marie. La Nuitjuste avant Zesforéts. Paris: Minuit, 1988, s. 14. "Ty, já, 

kteří se potloukáme v tomhle divném městě s prázdnými kapsami ( ... ) ne, nás dva, ani tebe, 

ani mě, peníze k zemi netáhnou!, no a já, já mám nápad, kamaráde, pro všechny jako ty a 

já, co nemáme peníze ani práci." (prac. překlad D. Jobertová) 

257 Koltes, Bernard-Marie. Dans Za solitude des champs de coton. Paris: Minuit, 1986, s. 56. 

,,Pojďte se mnou, budeme si hledat společnost, neboť samota nás unavuje." (prac. překlad 

D. Jobertová) 
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nejenom svého posluchače po celou dobu nepustí k řeči, ale navíc zcela 

otevřeně přizná, že ještě předtím, než se ten druhý dá do řeči, radši odchází. 

I dialog koltesovských postav je tak ve skutečnosti spíše sledem monologů. 

Jestliže racinovské postavy si už od začátku hry jsou vědomy toho, kdo proti 

nim stojí, postavy koltesovské toto vědomí většinou postrádají. Na rozdíl od 

postav Racinových her nejsou v zobrazovaném světě doma a necítí se v něm 

bezpečně. 

K vytvoření pocitu cizoty dále u Koltese významně přispívá i vědomí 

okolního prostoru. To dialog racinovských postav nijak neovlivňovalo, 

postavy hovořily jakoby mimo něj. U Koltese naopak vědomí okolního 

prostoru do promluvy postav výrazně zasahuje, a to i V samotě bavlníkových 

polí, která se zdá být vypracována nejvíce s ohledem na klasicistní 

zvyklosti. I zde postavy neustále poukazují na určité vlastnosti prostoru. 

Jak u Racina, tak i u Koltese postavy jednají hlavně slovy. Paralely mezi 

oběma promluvami jsou vysledovatelné jednak v užití podobných 

prostředků, jednak, a to především, v celkovém rázu promluvy, která je u 

obou autorů výrazně monologická. Na rozdíl od Racina se však u 

Koltesových postav nezřídka setkáme s jejich rozdílným přístupem k jazyku 

a také samotný cíl promluvy u něj bývá jiný. 

VI. Monolog 

Druhou výrazovou formou dramatu je monolog. Podle Veltruského jde o 

výrazovou formu podřízenou, která v dramatu slouží pouze k rozvinutí 

dialogičnosti jiných projevů. Také postavy, které monolog pronášejí, jsou 

podle něj postavy pouze pomocné. Do vlastního dialogu nezasahují a jejich 

účast v dramatu je omezena právě jen na pronesení monologického 

projevu. 258 Veltruský ovšem, podobně jako už Mukařovský, monolog 

258 Veltruský, Jiří. Cit. d., s. 60-62. 



94 

pojímá výlučně z lingvistického hlediska, nikoli z hlediska divadelrúch 

zvyklostí, a spíše než jeho dramatická specifičnost ho zajímá jeho jazyková 

výstavba. Za typický příklad monologu proto považuje zprávu poslů, která 

sice ,,má kontext jediný a nepřetržitý",259 za monolog z hlediska divadelrúch 

zvyklostí ji však považovat nemůžeme, protože jednak je proslovena za 

účasti ostatních postav, jednak na ni tyto postavy následně také reagují. 

Zpráva poslů se tak i přes svou monologickou výstavbu stává součástí 

dialogu. 

My v této práci Veltruského pojetí zcela neopustíme, více se však 

budeme držet divadelního vymezení a monolog budeme v prvé řadě chápat 

jako projev, který se z konfliktního a dialogického kontextu vyděluje.26o Je 

jasné, že nemůže jít o stejný typ monologu. Zatímco monolog řekněme 

lingvistický k dialogu přistupuje zvnějšku, monolog divadelrú se vynořuje 

z nitra postava je samoúčelný. Postava, která je autorem pro daný moment 

postavena do středu hry jím vyjádří svůj žal, který není dále rozvijen 

dialogem, nýbrž jen ulpí na divákovi. Takto pojatý monolog nějakým 

podřadným prostředkem k rozvinutí dialogičnosti rozhodně není, zdá se být 

naopak spíše nadřazenýrn cílem, ke kterému dramatický dialog v klasicistní, 

ale zřejmě nejenom klasicistní tragédii směřuje. 

Nadřazenost monologu v klasicistní tragédii zřetelně souvisí s její 

obecnou monologičností. Výrazně monologická je zde už samotná promluva 

postav. Navíc zde vystupuje jen jedna společenská vrstva a mluví se zde jen 

jedním jazykem. Monolog se ovšem od dialogu kromě toho, že je souvislým 

projevem jediného subjektu, a kromě rozdílného tempa výpovědi liší i 

rozdílnou mírou zapojení do mimojazykové situace. Zatímco monolog se 

uskutečňuje pouze v čase, dialog probíhá v čase i prostoru.261 Čas je však 

během monologu jakoby zastavený. V klasicistní tragédii je pak zapojení 

dialogu do scénické situace obecně velmi malé. Čas i prostor zde fungují 

pouze jako jakýsi neutrálrú rámec, který do promluvy postav aktivně 

259 Mukařovský, Jan. Cit. d., s. 134. 

260 Pavis, Patrice. Cit. d., s. 266. 

261 Veltruský, Jiří. Cit. d., s. 62. 
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nezasahuje. Také dramatická hierarchie postav tu spíše než z míry jejich 

zapojení do dialogu262 vyplývá z toho, kolik prostoru daná postava dostane 

pro své monology. 

Postoj teoretiků k monologu, a to k monologu ve smyslu lingvistickém i 

divadelním, byl ovšem v klasicismu vesměs odmítavý. Na jedné straně sice 

teoretici tvrdili, že krásu tragédie tvoří promluvy, jsou-li přirozené a krásné, 

a ne intriky a dějové obraty jako v tragikomedň,263 a klasicistní ideál viděli 

v jednoduchém ději bez přílišného množství událostí, otevřený co nejblíže 

katastrofě, aby se času dalo užít k naslouchání vášním a jiným promluvám, 

které těší diváky?64 Na druhé straně ale před rozmluvou jednoznačně 

upřednostňovali jednání a byli tedy spíše pro dialog. Vložená vyprávění pak 

byla odmítána už Aristotelem, podle kterého by tragédie neměla být 

uměním rozmluvy. Měla by být zaměřená na jednání, nikoli na vyprávění, 

což ji koneckonců odlišuje od eposu. K vyprávění se pak podle Aristotela 

básník mohl uchýlit jen v případě, že je nějaká událost příliš těžká na 

předvedení, k čemuž v 17. století přistoupily ještě požadavky vnější 

vhodnosti.265 

Tato odmítavá tendence je potvrzena i vývojem od renesanční ke 

klasicistní tragédň, o kterém psal Jacques Truchet. Zatímco renesanční 

tragédie byla statickou a soucitnou tragédií, ve které chóry nad osobami a 

osoby samy nad sebou v dlouhých monolozích neustále naříkaly, v 17. 

století se tragédie naproti tomu začala depoetizovat, zbavovat se rétoričnosti 

a specificky lyrických částí, jako byly chóry a stance, které byly teoretiky 

s ohledem na jejich nepravděpodobnost odmítnuty. Podíl akce se naopak 

zvětšoval. 266 

Ani monolog jakožto výrazová forma podle klasicistních teoretiků neměl 

v tragédň co dělat. Ještě na začátku 17. století byl přitom ve Francň obecně 

262 Tamtéž, s. 84. 

263 Bray, René. Cit. d., s. 314. 

264 Tamtéž, s. 313. 

265 Truchet, Jacques. Cit. d., s. 44. 

266 Tamtéž, s. 108-15. 
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vehni obhbený. Jacques Schérer jeho velkou oblibu vysvětluje předevšún 

vlivem, který měli herci na dramatické autory, kteří se v té době v porovnání 

s nimi těšili mnohem menší vážnosti. Velké role byly často rolemi na efekt a 

herec se před diváky předvedl ze všeho nejvíc právě monologem?67 I přes 

tuto jeho všeobecnou obhbu se však proti němu záhy zvedla vlna odporu ze 

strany klasicistních teoretiků, kteří také jemu vytýkali nepravděpodobnost. 

Nepovažovali za pravděpodobné, že by si někdo povídal sám pro sebe, proto 

se snažili monology z tragédie vymítit, což se jim téměř podařilo. 

Připouštěli je jen v okamžicích velké vášně, hlavně v tak zvaném boji 

vědomí,268 který však, jak jsme viděli v předchozí kapitole, není 

monologem. Ve skutečnosti je dialogem, toliko soustředěným do jediné 

postavy. 

Racine se k monologu jakožto výrazové formě navrátil v době jeho 

úpadku a jako takřka jediný ze svých současníků,269 stejně jako se v malé 

míře navrátil i k ostatním specificky lyrickým formám. V Thébské tragédii a 

v Bajazetovi se setkáme se stancemi a v tragédiích Ester a Atalia je každé 

dějství zakončeno zpěvem chóru. Monolog, podobně jako tyto lyrické 

útvary, pak Racine používal především jako prostředku k vložení poezie a 

vášně do svých dramat, což je také obecně jeho hlavní funkcí. Právě jí se liší 

od dialogu. Zatímco dialog posouvá dramatický děj kupředu, v monologu 

jde především o lyrické vyjádření citu. 

Ani Racine ale nešel přímo proti teoretickému zákazu a monolog po 

formální stránce většinou maskoval dialogem. Proto monology jeho postav 

často nabývají podoby dialogu s nepřítomným partnerem, zejména 

s nějakým božstvem. Příkladem je třeba Faidřin monolog ze třetího dějství, 

ve kterém se od začátku až do konce obrací na Venuši: 

6 toi ! qui vois la honte ou je suis descendue, 

lmplacable Vénus, suis-je assez confondue ? 

Tu ne saurais plus loin pousser ta cruauté. 

267 Schérer, Jacques. Cit. d.,256-257. 

268 Tamtéž, s. 258-259. 

269 Tamtéž, s. 260. 



Ton triomphe est parfait, tous tes traits ont porté. 

Cruelle, si tu veux une gZoire nouvelle, 

Attaque un Ennemi qui te soit pZus rebelle. 

HippoZyte te fuit, et bravant ton courroux, 

Jamais a tes AuteZs n'ajléchi Zes genoux. 

Ton nom sembZe offenser ses superbes oreilles. 

Déesse, venge-toi, nos causes sont pareilles. 

Q '.Z. 270 
Ul mme. 
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Monology také mohou nabývat podoby dialogu s důvěrníkem. Ten u Racina 

často bývá dialogem pouze formálním, ve skutečnosti však do něj vstupuje 

jen jeden jediný kontext. Osamocená přítomnost postavy se svým 

důvěrníkem je pak neklamným signálem určitého zintimnění. Výmluvný 

příklad přechodu mezi veřejnou a soukromou stránkou postavy představuje 

začátek druhého dějství tragédie Berenika, kde je tento přechod navíc 

vyznačen i promluvou. Titus zde svému důvěrníkovi řekne: 

P Z·' Z . .271 au zn, qu on vous msse avec mm, 

načež odejde jeho svita, která ovšem do předchozího rozhovoru tak jako tak 

aktivně nezasahovala, a následně dojde ke zniternění jejich rozhovoru. 

Přechod mezi dialogičností a monologičností je obecně velmi nezřetelný. 

Upozornil na to už Mukařovský, podle kterého je monolog ,,nezbytným 

průvodcem a stálým konkurentem" dialogu, sepětí obou výrazových forem 

je těsné, jsou totiž "v povědomí mluvčího při každém mluvním aktu 

přítomny zároveň, zápasíce ještě v samém průběhu tohoto aktu o 

270 Phedre et Hippolyte, v. 813-823. "Ty, jež mou hanbu zříš, která obdoby nemá,! ó krutá 

Venuše, dost už jsem pokořena!/ Kéž hněv tvůj nesmírný by se už zastavil.! Jsi dávno 

vítězem: tvé rány našly cíl.! Ty nemilosrdná! Chceš-li snad novou slávu,/ pak zaměř útok 

svůj teď na zpupnější hlavu,! a na Hippolyta, jenž prchá, popatři.! Ten nikdy nekleká před 

tvými oltáři! a jméno Venuše v sluch urážkou ho bije.! Bohyně, pomsti se! Náš cíl přec 

společný je.! Ať také miluje!" (př. G. FrancI) - Racine, Jean. Faidra. Praha: Di1ia, 1960, s. 

36. 

271 Bérénice, v. 338. ,,Ať jdou pryč, Pauline!" (př. P. Kopta a 1. Pokorný) - Racine, Jean. 

Berenika, Praha: Di1ia, 1964, s. 13. 
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nadvládu. ,.272 Dialog tedy může přecházet v monolog a zase nazpátek, což 

samozřejmě platí i obráceně. Jinými slovy rozmluva postavy s jinou 

postavou může být zpočátku dialogem a potom na nějakou dobu sklouznout 

do monologu, aby nakonec opět rozvinula svou dialogičnost. Všechny 

pokusy o jednoznačné určení, jestli v daném případě jde o monolog nebo 

dialog, jsou pak většinou předem odsouzeny k nezdaru. K přesnému určení 

by se muselo sestoupit až na rovinu jednotlivých vět, v rámci celé rozmluvy 

je potom v zásadě možné pouze stanovit jakousi dominující tendenci. To, 

jestli je postava v okamžiku promluvy sama nebo jestli jsou přítomné i 

ostatní postavy, pak při určení monologu a dialogu v zásadě nehraje žádnou 

roli. Sami jsme viděli, že dialog ukrytý ve formálním monologu nebo 

monolog ukrytý ve formálním dialogu nejsou v klasicistní tragédii žádnou 

výjimkou. 

Řekli jsme, že hlavní funkcí divadelního monologu je lyrické vyjádření 

citu. V klasicistní tragédii se však kromě monologu lyrického, tedy 

monologu v pravém slova smyslu, pravidelně setkáváme také s několika 

jeho dalšími druhy, které lyrické zacílení postrádají nebo alespoň 

neupřednostňují a fungují hlavně jako jakási vzpruha pro následující dialog. 

Je to jednak monolog vstupní, který je vlastně expozicí dramatické situace, 

jednak monolog rozhodující, vnitřní dialog, ve kterém postava zvažuje 

všechna pro a proti a nakonec dospívá k nějakému rozhodnutí. Také tyto 

monology ve vztahu k dialogu představují start, popřípadě cíl určitého úseku 

děje,273 také ony jsou statickou zastávkou, ve které je jednání jakoby 

zastaveno, zároveň však nejsou nadřazeným cílem, ke kterému dialog 

směřuje, nýbrž, podobně jako monolog lingvistický, pouhými prostředky 

k rozvinutí dialogičnosti. Ani s jedním z těchto dvou druhů se u Racina 

v čisté formě neshledáme. Monolog vstupní je u něj zastoupen jen v tragédii 

Ester, kde je ovšem umístěn mimo vlastní drama, funguje zde jako prolog, 

který k předváděnému ději nemá žádný vztah a neplní tedy funkci expozice. 

Ta je u Racina vždy dialogem postavy s jejím důvěrníkem. Monolog 

272 Mukařovský, Jan. Cit. d., s. 140-141. 

273 Klotz, Volker. Cit. d., s. 182. 
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rozhodující je pak typický spíše pro Corneille. U Racina na něj sice 

narazíme také, například ve čtvrté scéně čtvrtého dějství tragédie Berenika, 

kde Titus svůj monolog uvede slovy: 

Hé bien, Titus, que viens-tufaire ?,274 

nikdy ale ne v tak rozvinuté podobě jako právě u Corneille. Rozhodnutí totiž 

u něj obyčejně bývá v monologu pouze ohlášeno. To, jak daná postava 

k svému rozhodnutí došla, už Racina v zásadě nezajímá. Spíše se soustředí 

na vyjádření bolesti, kterou tato postava během svého rozhodování zakouší. 

Dialogičnost rozhodujícího monologu je tak u něj oslabena ve prospěch 

monologičnosti. I tato typicky dialogická forma mu tedy slouží především 

k lyrickému vyjádření citu. 

Stejnému účelu u Racina slouží ještě řeč stranou, krátká promluva, 

kterou se postava na okamžik vyděluje z dialogického kontextu, v němž se 

nachází. Právě zapojení do dialogu je to, čím se aparté na první pohled 

odlišuje od monologu v pravém slova smyslu. Postava aparté pronáší mezi 

ostatními postavami, zatímco při monologu je sama a nemusí se obávat 

toho, že by ji někdo slyšel. Obě výrazové formy se dále liší svou délkou a 

rétorickou propracovaností. Pro aparté je na rozdíl od monologu typická 

spíše nepatrná délka a také určitá bezděčnost, s níž je proneseno a která ještě 

zvýrazňuje hodnověrnost jím vyjádřených citů. Na aparté sice můžeme být 

upozorněni scénickými poznámkami, u Racina však toto explicitní 

poukazování většinou chybí. Nepočítáme-li předložku a, kterou se ve větší 

skupině postav jedna postava obrací k postavě druhé, tak se se scénickými 

poznámkami označujícími aparté u něj setkáme pouze v tragédiích Ester a 

Atalia. Aparté u Racina tedy v zásadě poznáme hlavně podle míry jeho 

zapojení, respektive nezapojení do probíhajícího dialogu. Když například 

Faidra ve třetí scéně prvního dějství řekne slavné čtyřverší: 

Noble et brillant Auteur d'une triste Famille, 

Toi, dont ma Mere osait se vanter d'etre Fille, 

Qui peut-étre rougis du trouble ou tu me vois, 

Soleil, je te viens voir pour la derniere fois, 275 

274 Bérénice, v. 987. ,,Ach, Tite, co teď uděláš?" (vl. překlad) 
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tak se podle našeho názoru jedná o aparté, protože Faidra se jím z dialogu 

s Oinonou vzdálí, pro danou chvíli je v něm jakoby nepřítomná. Podobně 

nepřítomný je i Agamemnon v dialogu s lfigenií ve druhé scéně druhého 

dějství tragédie 1jigenie, když zcela mimo jeho kontext pronese: 

Grands Dieux ! Zl son malheur dois-je la préparer ?276 

Dialogická forma těchto aparté je pak poněkud přibližuje racinovským 

monologům, kterými ve své podstatě také jsou. To je koneckonců odlišuje 

od aparté v klasicistní komedii, které obvykle bývají skutečným dialogem 

postavy s divákem, třebaže v monologické formě, mrknutím oka, které vidí 

jen on, ne postavy, které jsou v dané chvíli přítomny na jevišti. Do aparté 

v tragédii se podobně jako do monologů slévají tragické pocity, na rozdíl od 

nich v něm ale díky krátkosti vyjádření dosahují koncentrovanější formy. 

Klasicistní teoretici byli k aparté stejně přísní jako k monologům a také 

jejich výtka byla stejná. Na aparté jim vadila především jeho 

nepravděpodobnost. Nezdálo se jim pravděpodobné, že by jedna postava 

mohla ve společnosti ostatních postav říct něco, co by tyto postavy 

neslyšely,277 to však podle nás podstatu aparté v tragédii netvoří. Důležitější 

než záměr nebýt slyšet nám připadá spíše ono nekontrolované vypadnutí 

postavy z dialogu, kdy daná postava zapomene na svůj vztah k ostatním a 

začne se soustředit jen na sebe samu, kdy na ni plně dolehne vědomí jejího 

tragického osudu. To jestli je slyšena nebo ne pak v podstatě nehraje žádnou 

roli. Oinona Faidru slyší a lfigenie Agamemnona ne, dopad tohoto faktu na 

povahu jejich projevů je však zanedbatelný. 

Monolog i jeho specifická forma aparté útoky teoretiků bez problémů 

přečkaly. Zdá se totiž, že klasicistní tragédie se ani bez jednoho nemohla 

obejít. Stejně jako kupříkladu chór sice obě výrazové formy zpomalovaly 

275 Phedre et Hippolyte, v. 169-172. "Ó tvůrčc zářivý smutného rodu mého,! ty, v němž má 

matka má původce jediného/ a který rdíš se snad nad krutým zmatkem mým,! ó Slunce, 

sbohem bud', naposledy tě zřím!" (př. G. Francl) - Racine, Jean. Faidra. Praha: Dilia, 1960, 

S.13. 

276Iphigénie, v. 551. "Bohové, měl bych jí o tom zlu povědět?" (př. G. Francl) - Racine, 

Jean, Britannicus - Ifigenie - Atalia, Praha: Odeon, 1990, s. 134. 

277 Schérer, Jacques. Cit. d., s. 264. 
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akci, na rozdíl od něj ale neoslabovaly koncentraci, nýbrž ji naopak 

posilovaly. Jakožto prostředky zniternění se tak ocitly zcela ve shodě 

s novým duchem tragédie, která místo vnější akce tragikomedie naopak 

požadovala vnitřní hloubku. Té by přitom samotný dialog dosáhl jen stěží, 

postrádá totiž onen třetí rozměr, který je vlastní právě monologičnosti. 

Tragédie, a nejenom ta klasicistní, monolog potřebuje. Zřejmě jen v případě, 

že dialog vyústí v monolog, se totiž drama může stát tragédií. Zároveň je 

však třeba monologičnost šetřit na vybrané chvíle. Tragédie nemůže úplně 

ztratit svůj dialogický charakter, přestala by být dramatem. Musí se tedy 

dospět k určitému kompromisu, kterým Je pouze jistá dávka 

nepravděpodobného monologu, vyprávění, aparté apod. Racinovská tragédie 

podle našeho názoru tohoto kompromisu dosáhla. 

Také promluva koltesovských postav je obecně velmi monologická. 

S monology v pravém slova smyslu se sice u něj příliš nesetkáme, narazíme 

na ně především ve hře Západní přístav, kde jsou ovšem umístěny mezi 

závorky, což je z vlastní hry svým způsobem vylučuje, a dále ve hrách 

Návrat do pouště a Roberto Zucco, monologičností jsou však u něj výrazně 

zabarveny téměř všechny dialogické scény. Některé z nich jsou pak z velké 

části skutečnými monology. Na rozdíl od Racinových monologických 

dialogů mezi postavami a jejich důvěrníky ale u Koltese do hry obyčejně 

vstupují kontexty obou účastníků, které se ovšem nestřetávají v dialogu, 

nýbrž v monolozích následují jeden po druhém. Příkladem je třeba čtvrtá 

scéna hry Boj černocha se psy, jež se odehrává mezi Alburym a Hornem a 

ve které Albury nejprve ozřejmí povahu svého vztahu k mrtvému 

Nouofiovi, načež se Horn takr'Ka bez přechodu rozhovoří o své ideji ohledně 

přestěhování všech lidí do Francie. 

Velmi časté jsou také u Koltese scény, kterých se sice účastní postavy 

dvě, mluví však jenom jedna. Jako příklad uveďme pátou scénu hry Roberto 

Zucco, ve které k Dívce hovoří postava Bratra a která začíná těmito slovy: 

"N'aies pas peur de moi, po us sin. Je ne te ferai pas de mal. Ta soeur est une 
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idiote. Pourquoi croit-elle que je t'aurais tabassée 7',278 "Já" se zde neustále 

obrací k "ty", z čehož by mohl vzniknout dojem určité dialogičnosti, 

důležitější než tyto jazykové prostředky je ale dominující monologičnost 

celé výpovědi. Tato rozmluva nechce být dialogem, postava, která mluví 

chce naopak mlčící postavě bezostyšně vnutit svou vůli. Její kontext sice do 

hry vstupuje, s ní samotnou se však jedná jako s pouhým objektem. 

Mlčících postav bychom v Koltesových hrách našli celou řadu. 

Nejvýraznější je tato mlčenlivost zřejmě v postavě Abada v Západním 

přístavu, ke které se ostatní postavy během hry neustále obrací se svými 

žádostmi, ona jim však nikdy neodpoví. Nejpasivnější koltesovskou postavu 

pak představuje postava posluchače ve hře V lesích před příchodem noci, 

která na rozdíl od Abada nejedná ani mimoslovně a existuje pouze virtuálně. 

Domnělá dialogičnost koltesovského rozhovoru je pak ukázkově zrušena 

ve slavné scéně telefonování ve hře Roberto Zucco, ve které Zucco podle 

scénických poznámek "décroche, fait Ull numéro, attend,'.279 načež poměrně 

dlouho hovoří a když skončí, tak postava Děvky na jeho adresu prohlásí: "Je 

vous l'avais dit que c'était un fou. II parle a Ull téléphone qui ne marche 

pas. ,.280 Ani v tomto případě se nejedná o dialog, nýbrž o zcela jasný 

monolog. 

I v Koltesových hrách se monolog zdá být nadřazený nad dialog. Rozdíl 

mezi významy, které Koltes oběma výrazovým formám přisuzuje, je nejvíce 

patrný ve hře Západní přístav, kde se vedle monologů a monologických 

kvazidialogů ve zvýšené míře setkáváme i s velmi výraznou formou 

dialogu, která se poněkud přibližuje klasicistní stichomythii. Máme na mysli 

slovní výměny spojené s postavou Faka. Tato postava ostatní postavy 

zaplétá do velmi důmyslné hry s významy proslovených vět, jeho 

278 Koltes, Bernard-Marie. Roberto Zucco. Paris: Minuit, 1990, s. 32. "Nehoj, kuřátko. 

Neublížím ti. Tvoje sestra je naprostý hňup. Proč myslí, že bych tě mlátil?" (př. R. Císař)

Kolt(~s, Bernard-Marie. Roberto Zucco. In: Svět a divadlo 10/91, s. 92. 

279 Tamtéž, s. 48. ,,zvedne sluchátko, vytočí číslo, čeká." (př. R. Císař) - cit. překlad, s. 96. 

280 Tamtéž, s. 49. ,,Říkala jsem vám, že je to cvok. Mluví do telefonu, kterej nefunguje." 

(př. R. Císař) - cit. překlad, s. 96. 
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marivaudage však na průběh hry nemají téměř žádný vliv a v porovnání 

s monology, které jsou zatížené významy, představují jen jakousi komickou 

rovinu celé hry. 

Výmluvné z hlediska jejich závažnosti je i samotné umístění monologů 

v rámci her. Koltes je zpravidla umisťuje na nějaké obzvláště významné 

místo, například na konec dějství nebo celé hry. Hra Boj černocha se psy je 

kupříkladu ukončena dvěma scénami, ve kterých nejprve Hom a potom Cal 

mluví k Leoně, která však na ně nijak nereaguje. Monology také ukončují 

některá dějství ve hře Návrat do pouště. Ve hře Roberto Zucco, která je 

vystavěna podle principu symetrie, se pak monologické projevy titulní 

postavy nacházejí ve scéně, která stojí v samém středu. To vše nás snad 

opravňuje k tvrzení, že i u Koltese je monolog nadřazeným cílem, ke 

kterému dialog směřuje a ne naopak, což má za následek přirozeně tragické 

vyznění jeho her. Ostatně také dramatická hierarchie postav se podobně jako 

u Racina zdá být i u Koltese závislá na množství monologů, které daná 

postava pronese. Například postava Sestry ve hře Roberto Zucco se díky své 

monologické scéně jeví být v rámci celé hry důležitější dokonce i než 

postava Dívky, jež vstupuje toliko do dialogů. Kvůli této scéně totiž víme o 

tragédii, kterou prožívá. 

Funkce monologu jakožto výrazové formy je pak v Koltesových hrách 

v zásadě dvojí. Jednak v něm jde o již zmíněnou manipulaci s protivníkem, 

jednak o lyrické vyjádření citu. To se pak u Koltese podobně jako u Racina 

kromě monologů v pravém slova smyslu odehrává hlavně v aparté, jímž se 

postava svým způsobem vyděluje ze společnosti ostatních postav, kterými je 

v dané chvíli obklopena. 

Aparté pak u Koltese nabývá různých podob. V lesích před příchodem 

noci a V samotě bavlníkových polí, ve kterých po celou dobu hry trvá stálý 

kontakt mezi postavami, nabývá podoby bezděčného vypadnutí z role, které 

se postava do té doby pevně držela. Tato role jí v obou hrách slouží jako 

ochrana před soupeřem, představuje její silnější já a k jejímu opuštění 

postavu donutí až zoufalství nebo rozčílení z dlouhého souboje. V ostatních 

hrách, kde nejsou protiklady mezi postavami tak výrazné, je pak převažující 
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formou aparté náhlé užívání cizího jazyka, kterému nikdo nerozumí. To je 

obzvláště patrné ve hře Západní přístav, ve které Cecílie ve scéně svého 

umírání mluví nejprve španělsky a když přijde Rudolf, který španělsky umí, 

tak přejde plynule v kečuánštinu, které nerozumí ani on. Také Roberto 

Zucco ve scéně "Juste avant de mourir" zároveň s dialogem s postavou 

Vazby opouští i jejich společný jazyk a přechází do italštiny. Jelikož se do 

aparté, jak už víme, slévají tragické pocity, nikoho zřejmě nepřekvapí, že 

mluví o smrti. Jelikož pak aparté představuje jeden z hlavních zdrojů lyrična 

v tragédii, je celkem přirozené, že Zucco recituje báseň, a sice z Dantova 

Nového života: 

« Morte villana, di pieta nemica, 

di dolor madre antica, 

giudicio incontastabile gravoso, 

di te blasmar la lingua s'a:ffatica. » 281 

Pro oba dva autory je příznačné tíhnutí k monologu jakožto prostředku 

k vyjádření tragických pocitů. Zatímco ale u Racina monolog ještě zřetelně 

souvisel s homogenním prostředím jeho her, u Koltese se naopak stává 

výrazem určité heterogenity. Jednotlivé postavy jsou u něj ještě víc než u 

Racina jakoby samy pro sebe a jejich vztahy k ostatním jsou velmi 

omezené. K vytvoření dojmu heterogennosti pak významně přispívá i časté 

užití cizojazyčných aparté. 

VII. Témata 

V této kapitole bude dosud převažující analýza složek a výrazových forem 

dramatu nahrazena analýzou tematickou. Nebudou nás přitom zajímat 

281 Tamtéž, s. 50. "Ty smrti zlá, jež nemáš slitování,! ty matko běd a štkání,! ty drsný lose, 

jejž nic nezastaví,! od chvíle, co mám v srdci hrot té rány,! kudy jdu zadumaný, tudy tě 

proklínám až do únavy." (př. J. Vladislav) ~ cit. překlad, s. 97. 
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témata všechna, nýbrž jen ta skutečně hlavní, především ta, která jsou 

nějakým způsobem spjatá s kategorií tragična a jsou tak nad ostatní témata 

vyvýšena. 

Hlavním tématem Racinových tragédií je politika,282 rozhodně jím není 

láska, jak by se snad na první pohled mohlo zdát. Láska je sice u Racina 

rovněž nezbytná, jako ostatně v celém klasicismu,283 nikdy ale u něj nejde 

jen o ni. Koneckonců i Faidřino jednání je vedle její vášně k Hippolytovi 

motivováno také její snahou zajistit po Theseově domnělé smrti vlivné 

postavení pro sebe a svého syna. U Racina se tak mnohem důležitější než 

případná zamilovanost jeho postav jeví být jejich zapojení do dvorského 

života. 

To, že v Racinových tragédiích jde v prvé řadě o záležitosti dvora ještě 

podtrhuje význam postava velikost zájmů, které jsou ve hře. Zároveň však 

u něj právě příslušnost postav k dvoru zakládá jejich tragickou vinu. 

Zpravidla totiž v průběhu tragédie nabývá formy státního převratu, ať už 

zamýšleného či nezamýšleného. Podle Barthese se Racine svými tragédiemi 

vlastně vrátil k původnímu příběhu o otcovraždě, o kterém psal Darwin a 

Freud. Najdeme u něj postavy a děje primitivních hord: otce, absolutního 

pána nad životy svých synů, ženy, které jsou zároveň matkami, sestrami i 

milenkami, znepřátelené bratry, kteří spolu bojují o dědictví po otci, a 

nakonec syny, rozštěpené mezi strach z otce a nutnost ho zničit. Hlavními 

ději racinovského divadla jsou pak podle Barthese incest, rivalita bratrů, 

vražda otce a synovský převrat.284 V tomto primitivním prostředí je 

neodčinitelným proviněním nejenom skutečný pokus o převrat, jaký je 

k vidění například v tragédii Bajazet, ale i sebemenší neposlušnost vůči 

autoritě. Vládci zde patří vše a nikdo jiný nemá na nic nárok. I milostné 

vzplanutí je považováno za vzpouru, čehož si jsou všechny postavy dobře 

vědomy. Pro Xifara z tragédie Mithridates je jeho láska k Monimě 

proviněním, které je naprosto srovnatelné se zradou jeho matky i 

282 Truchet, Jacques. Cit. d., s. 89. 

283 Tamtéž, s. 75-8. 

284 Barthes, Roland. Cit. d., s. 14-15. 
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nevlastního bratra. Hippolytos se zase před Theseem cítí stejně provinile 

kvůli své lásce k Aricií jako by se cítil kvůli tomu, z čeho jej obvinila 

Faidra. U Racina přitom nemusí jít nutně o lásku vyloženě zapovězenou, 

proviněním je láska jakákoli. Pro Nerona je jím i Britannikova nevinná 

láska k Junii. Autorita je pak v Racinových tragédiích v zásadě nezničitelná. 

Jeho králové bývají mrtví jen zdánlivě, vždy se však vrátí, aby viníky 

potrestali. 

Opravdová láska, jakkoli je přítomná v každé Racinově tragédií, pak u 

něj nehraje téměř žádnou roli. Základním vztahem racinovských postav, jak 

správně postřehl Barthes, je vztah autority,285 který se mimo jiné projevuje 

tyranskou touhou, lišící se jen málo od nenávisti. To ona je hlavním 

hybatelem děje, opravdová láska, jako je například vzájemná láska Bajazeta 

a Atalidy nebo Britannika a Junie, je proti ní zcela bezmocná. Racinovo 

divadlo, jak říká Barthes, není divadlo lásky, je to divadlo násilí, ve kterém 

A má veškerou moc nad B a zároveň ho miluje, B však tuto lásku neopětuje 

a musí být tedy zničen.286 

Hlavní téma Koltesových her oproti Racinovi náleží zcela do soukromé 

sféry postav. Je jím jejich vykořenění, které u něj bývá důsledkem 

přistěhovalectví. Tragiku koltesovských postav zakládá to, že jsou cizinci. 

Oproti Racinovým tragédiím, ve kterých se o některých, hlavně ženských 

postavách, například o Erifyle, Atalň či Berenice, mluvilo jako o cizinkách, 

což už svým způsobem zakládalo jejich vyloučení z homogenního vesmíru 

klasicistní tragédie, jsou však u Koltese cizinci téměř všichni, a to nejenom 

ve vztahu k prostředí, v němž se nacházejí, nýbrž i ve vztahu k ostatním. 

Postavy svému prostředí nerozumí a nerozumí ani sobě navzájem. Hom si 

například ve hře Boj černocha se psy takto posteskne: "Finalement, vous 

etes trop compliqué pour moi, Alboury. Vos pensées sont entremeIées, 

obscures, indéchiffrables, comme votre brousse, comme votre Afrique tout 

285 Tamtéž, s. 28. 

286 Tamtéž, s. 29-30. 
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entiere. Je me demande pOurqUOl Je l'ai tant aimée; Je me demande 

pourquoij'ai tellement voulu vous sauver.,,287 

Cizota postav u Koltese často bývá ještě podtržena užíváním jiného 

jazyka. Albury v Boji černocha se psy mluví jazykem svého kmene, Leona 

mluví německy atd. Jiný jazyk než francouzština však u Koltese pocit 

osamění a cizoty nutně zakládat nemusí, arabština v Návratu do pouště 

například není užívána v monologu, nýbrž výhradně v dialogu, a to jednak 

mezi Matyldou a Azizem, jednak mezi Azizem a Saifim, a funguje tak jako 

jeden z prvků, který v této hře vytváří jakousi její druhou rovinu. 

Na rozdíl od Racina se pak v Koltesových hrách onen racinovský vztah 

autority spojený s násilím nijak neprojevuje. Jeho postavy nejsou tyrany, 

spíše jsou žadateli o vlídné přijetí. Jejich touha po lidském kontaktu je však 

neustále zklamávána a všechny postupně dospívají ke zjištění, že láska 

neexistuje. Až v poslední Koltesově hře se pak tato zoufalá touha změní ve 

stejně zoufalý pokus o útěk od lidí. 

VIn. Závěr 

Cílem této práce bylo analyzovat některé souvislosti mezi dramaty dvou 

autoru, z nichž jeden byl zakladatelem určitého pojetí dramatu, ke kterému 

se druhý, alespoň nepřímo, hlásil jako ke svému formálnímu východisku. 

Nejvýznamnější shody, se kterými jsme se během rozboru základních 

složek a výrazových forem jejich dramat setkali, se týkají zejména pojetí 

287 Koltes, Bernard-Marie. Combat de negre et de chiens. Paris: Minuit, 1989, s. 89-90. 

,,zkrátka a dobře, jste na mě příliš složitý, Albury. Vaše myšlenky jsou spletité, temné a 

neproniknutelné, jako tady ten buš, jako celá vaše Afrika. Vlastně ani nevím, proč jsem ji 

tolik miloval; nevím, proč jsem vás toužil zachránit." (př. K. Lukešová) - Koltes, Bernard

Marie, Boj černocha se psy, Praha: Dilia, 1990, s. 70. 
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časoprostoru, jehož existenciální rozměr vystupuje u obou autorů zřetelně 

do popředí a jehož nové vytváření promluvou u obou slouží za hlavní zdroj 

lyrična jejich her. Na rovině výrazových forem pak oba autoři před 

dialogem zcela jasně upřednostňují monolog, do kterého se u nich slévají 

tragické pocity jejich postav. 

Narazili jsme však i na rozdíly, naprosto pochopitelné vzhledem k tomu, 

že oba autory dělí tři století. Ukázali jsme, že tyto rozdíly vycházejí 

především ze záměrně vytvářené mnohoznačnosti v Koltesových hrách. 

Protiklad mezi homogenitou klasicistní tragédie a heterogenním pojetím 

dramatu u Koltese se pak projevuje i na rovině témat. Zatímco základem 

Racinových tragédií byl život v uspořádané společnosti, ve které byla vina 

postav, ač leckdy nespravedlivá, v zásadě nezpochybnitelná, Koltesovy 

postavy se už ocitají mimo společnost. To, že jejich existence nemá pevný 

střed, zakládá její absurditu, která se následně promítá i do pojetí tragické 

viny, která není u Koltese tak snadno určitelná jako u Racina. Právě 

koltesovská mnohoznačnost nám však zároveň zabraňuje v tom, abychom 

jeho hry pojímali jako jednoznačné tragédie. Vždy se v nich totiž setkáme i 

s komikou nebo ironií, která veškeré tragično popírá. 
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