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Odborný posudek diplomové práce Bc. Martina Baluchy: L’évolution dramaturgique et 

esthétique de Deus ex machina dans les œuvres choisies de Pierre Corneille et Jean Racine 

Deus ex machina, převážně nenadálý, či alespoň nečekaný, a z „logické“ výstavby 

dramatického děje vybočující zásah shůry, se příčí všem estetikám, které kladou důraz na 

věrohodnost, resp. na kauzální propojení událostí, formujících osnovu děje. Z toho vyplývá, 

že užití tohoto nadpřirozeného prvku, najmě v rozuzlení, považují teoretici klasicistního 

dramatu za nevhodné, jako by totiž zračilo dramatikovu bezradnost a jeho případné 

neumětelství… Takto argumentuje např. Jean Chapelain: králův zásah v Cidovi se mu jeví 

nevěrohodný, ale také příliš jednoduše rozsekává gordický uzel Rodrigova a Chiménina 

dilematu, není dostatečně „umělecký“. Dramatici takové výtky později předjímají a 

vynakládají nemalé úsilí, aby vlastní uchopení námětu obhájili: mistrně si počíná Corneille, 

když poukazuje na Médeino čarovné umění, které by mělo čtenáře naladit tak, aby uvěřil i 

ostatním nevěrohodným či nadpřirozeným prvkům, se kterými se v jeho tragédii setká. 

Neméně rafinovaně postupuje Racine: o Hippolytově skonu se divák dozvídá z Theramenova 

líčení, ve kterém dramatik dostojí nejenom často zmiňovanému (avšak dobově nejednoznačně 

ukotvenému pravidlu tzv. vnější přiměřenosti – „bienséance externe“ – v terminologii R. 

Braye), ale vyváže se zároveň z povinnosti Hippolytovu tragickou a násilnou smrt scénicky 

předvést přímo na jevišti… 

Pravidelné drama se zde musí vypořádat s jedním z mnoha úskalí: jak totiž zpracovat 

legendární či bájný námět a nezpronevěřit se přitom požadavkům kladeným zastánci 

věrohodně podloženého dramatu, jež má cílit k maximální iluzívnosti. A zakládá se iluzívnost 

pro soudobého diváka opravdu pouze na absolutní věrohodnosti? Zde se jednoznačně teoretici 

a dramatikové rozcházejí. Zatímco Chapelainova konceptualizace mimořádné věrohodnosti 

nadpřirozené zásahy a priori nevylučuje, d’Aubignac je nesmlouvavý. Martin Balucha 

jednotlivé postoje analyzuje a všímá si, do jaké míry ovlivnily Euripida, Corneille a 

Longepierra v uchopení Médeiny pomsty, resp. Rotroua a Racine ve zpracování Ífigeneiiny  

oběti, zohledňuje přitom nejenom strukturaci děje, ale i povahokresbu a úlohu scénických 

poznámek. Pečlivou komparací Balucha dokazuje, nakolik subtilním výzvám museli 

dramatici členit, pokud si zvolili námět s nadpřirozenými prvky. Z hlediska rozboru děje a 

povahokresby považuji Baluchovu práci za velmi zdařilou, větší pozornost mohl však věnovat 

začlenění scénických poznámek (jak známo, klasicistní dílo od jejich užití často upouští) a 

rovněž jevištnímu provedení. Víme, že d’Aubignac v Divadelní praxi varuje před tím, že 

dobová technika (různé kladkostroje atp.) nevěrohodné zásahy nedokáže věrohodně 

zprostředkovat. Toto upozornění bezpochyby některé dramatiky vedlo k tomu, že se 

podobným námětům vyhýbali či že nadpřirozené prvky do tematické výstavby dramatu 

zapracovali tak, aby nemusely být předvedeny před zraky diváků. Tím přecházíme k další 



otázce, kterou práce M. Baluchy sice uvádí, ale soustředěnější pozornost jí nevěnuje. Jde o 

roli tzv. „récit dramatique“ v tragédiích s nadpřirozenými náměty. Jaký je v nich  poměr mezi 

přímo předvedeným a převyprávěným dějem? Bylo by zajímavé zjistit, jaký z postupů v nich 

převládá, a zda se „récit“ do té míry uplatňuje i v méně kanonizovaných žánrech. Je 

nepochybné, že např. v „comédie-ballet“ či v „tragédie à machines“ se nadpřirozené prvky 

vyskytují častěji, poněvadž je v nich kladen větší důraz na vizuální efekty. Oba zmíněné žánry 

zároveň nejsou vystaveny povýtce učeneckým spekulacím o věrohodnosti a vykazují taktéž 

volnější inspiraci kanonickými antickými náměty. Postihnout složitost tohoto vývoje je však 

pochopitelně za možnostmi předložené diplomové práce, uvádím je zde spíše jako náměty 

k dalšímu výzkumu.  

K zpracování nemám osobně závažné výhrady, s Martinem jsem průběžně konzultoval, práci 

jsme ve vzájemné a intenzivní součinnosti postupně pročišťovali, navrhuji tudíž hodnocení 

„výborně“… Mrzí mě toliko, že Martin zanedbal závěrečné korektury. V práci se nachází 

nezanedbatelné množství formálních prohřešků. Předpokládám, že Martin u obhajoby 

předloží pečlivě zpracovaný seznam errat, který dodatečně k práci připojí.        
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