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Jean Anouilh * * * * *

K autorovi a jeho hrám
Jean  Anouilh se narodil roku 1910 v Bordeaux, odkud se 
o dvanáct let později odstěhoval s rodiči do Paříže. Vyrůstal 
ve více než skromných poměrech ( otec byl krejčí a matka 
houslistka ). Existenční problémy ho donutily předčasně 
ukončit právnická studia. Dva roky pracoval jako úředník 
v jednom Pařížském nakladatelství. Přelom v jeho životě 
znamenal rok 1928, kdy se stal osobním tajemníkem 
Louise Jouveta v divadle Comédie des Champe-Elysées. 
Během osmnácti let spolupráce s tímto vynikajícím  
divadelníkem se Anouilh stal jedním z nejhranějších 
francouzských dramatiků vůbec. Jeho hry znamenaly nejen 
m yšlenkovou, ale i form ální obrodu moderního  
francouzského divadla.

Dvacetiletý Anouilh debutoval hrou Hranostaj 
( 1931 ), ovlivněnou i četbou Dostojevského. V době, 
kdy se na scénu dostávaly jeho další hry, z nichž asi 
nejvýznamnější bylo drama Byl jednou jeden vězeň z roku 
1935, se Anouilh rozhodl naplno věnovat dráze  
profesionálního dramatika. Prvním skutečným úspěchem 
byla hra Cestující bez zavazadel (1936). Hrdina hry ztratil 
ve válce paměť a nyní se vrací zpět do prostředí své rodiny, 
svého mládí. V  náznacích znovu objevuje vlastní minulost, 
nakonec se však proti ní vnitřně vzbouří zděšen nejen 
sebe, ale i svých nejbližších, rozhodnut raději navždy



zůstat pouze “cestujím bez zavazadel”.
Anouilh napsal více než několik desítek her ( mluví 

se dokonce o více jak devadesáti hrách ), které pak sám 
velmi zjednodušeně rozdělil na hry “černé a růžové”. Mezi 
jeho nejvýznamnější a nejdiskutovanější hry patří určitě 
Antigona (1942). Je jí premiéra v roce 1944 se stala 
významnou událostí v okupované Paříži. Anouilh zde 
zmodernizoval antický konflikt mezi řádem božským a 
lidským a zaměřil se především na nesmiřitelný rozpor 
vnuceného řádu a svobody. Hra se tak mohla stát výzvou 
k odboji, ale zároveň byla mnohými přijímána jako omluva 
kolaborace. Proti pragmatismu politika Kreonta, jenž je tu 
představen jako typ moderního státníka hospodáře, stojí 
Anouilhova Antigona jako lidská bytost, která odmítá opustit 
svět ideálních dětských představ o životě a vstoupit do 
praktického, kompromisnického světa dospělých. Antigona 
odmítá “pochopit”, podrobit se nutnostem praxe. Proto 
nemůže zestárnout, přestala by být sama sebou. Kreon 
nechce Antigonu trestat, chtěl by ji zachránit, aleje veden 
státnickou nutností. Nikdo není vinen, protože každý má 
svou pravdu, řídí se svými povinnostmi a posláním. Vinen 
je abstraktní “osud”.

Téma revolty “čistoty”, nesmiřující se se “špinavou” 
praxí, jedince osudově odsouzeného k záhubě se objevuje 
i v Anouilhově další slavné hře, ve Skřivánkovi (1953), kde 
touto čistou bytostí je Panna orleánská. Autor před diváky 
inscenuje příběh i proces historické Jany z Arku, jako by 
jej s odstupem staletí v podobě hry předváděli sami jeho 
historičtí aktéři. Divadelní sál je zároveň soudní síní, v níž 
jsou souzeni především někdejší Janini soudci a kde ona 
sama, dvojnice Antigony po duchu i vzezření, nakonec 
v porážce smrti triumfuje. Hra končí nejslavnějším  
okamžikem Jan ina zápasu, korunovací v remešské 
katedrále, kdy se jako “skřivánek vznáší vysoko na obloze” 
nad lidskými hlavami.

Jean Anouilh se ve svých hrách proslavil právě 
novým pohledem na již ověřená témata. Jeho příběhy divák 
většinou velmi dobře zná, ale postavy a jejich názory jsou 
natolik posunuty k modernímu vnímání světa, že jej znovu 
a znovu oslovují. Mezi takové hry patří také Miláček Ornlfle 
(1955). Tato hořká komedie charakterů a mravů vznikla

těsně po Skřivánkovi a jen těžko ji lze zařadit mezi “černé” 
nebo “růžové” hry. Právě v postavě Ornifla se nejsilněji 
vnucuje paralela s Mohérovým Donem Juanem. Zhýralý 
básník Ornifle zde rozehrává divadlo na divadle, ve kterém 
je hlavním inscenátorem i aktérem. A tak zde dochází 
k zajímavému střídání stylů od konverzační komedie, přes 
feydeauovskou frašku či moliérovskou tragikomedii do 
téměř klasické tragédie s ironickým podtextem.

Donchuanovská legenda zde prochází snad 
největší proměnou za všech možných zpracování, se 
kterými se divák na divadle mohl setkat. Anouilhův Ornifle 
je nejcyničtějším a nejméně hrdinským Donem Juanem. 
Ale také nejrozpornějším. Je  tragický stále se prohlubujícím 
pocitem vnitřní prázdnoty a deziluze - je lidsky zranitelný 
svým strachem z blížícího se stáří a z neodvratné smrti. 
Utíká mimo skutečnost a inscenuje onu podivnou 
maškarádu. Chce pojímat život jako zábavnou hru a přitom 
v ní odmítá vystupovat jako komická figura. Z vášnivého 
milence se stal unavený milovník, z nadějného básníka 
módní autor kupletů.

Ornifle je určitě Anouilhovou brilantní hrou, která 
nabízí řadu vděčných rolí a vtipných situací, a proto není 
divu, že také v Československu slavila od svého prvního 
provedení v Divadle na Vinohradech v roce 1968 samé 
úspěchy. Prvním Orniflem u nás se stal Miloš Kopecký a 

1 jeho sekretářkou Iva Janžurová, Toto první obsazení se 
stalo přímou inspirací i pro jediného překladatele této hry 
u nás, pro Jana Kopeckého, který ke svému překladu 

» podotýká: “Rozhodnutí převést Ornifla do češtiny uzrálo 
ve dnech, kdy se objevil na jevišti Vinohradského divadla 
Pirandellův Jindřich IV. v podobě, jakou mu dal Miloš 
Kopecký. Napřed jsem překládal, potom psal Ornifla na 
jeho míru, jemu na tělo - i proti srsti. Miloši Kopeckému, 
Ivě Janžurové, vinohradskému souboru. Myslel jsem na 
ně, na jejich dnešní herectví, na divadlo a jeho obecenstvo. 
Proto nestačilo hru přeložit, ale bylo třeba ji trochu napsat 
znovu. Je jí přednosti na hlavu autorovu, nedostatky na 
hlavu mou.”

Vraťme se však k Anouilhovi. O tom, že byl 
dramatikem velmi plodným, jsme se již zmiňovali, nyní 
by snad ještě stálo poukázat na to, že psal také pro





film ( vytvořil např. dialogy k Anně Kareninové ), pro rozhlas 
televizi a od konce padesátých let pracoval také jako 
divadelní režisér. S  obratností profesionála a duchaplného 
znalce divadelního řemesla dokázal uplatňovat rozmanité 
postupy a žánry, od parafrází antické tragédie přes 
psychologické drama a “vysokou” komedii po bulvární hru, 
melodrama, vaudeville, burlesku, balet i pantomimu. 
Zemřel 3. října 1987 v Paříži.

-ah-

Don Juan v běhu staletí
Za postavu Dona Juana vděčí světová literatura 

Tirsovi de Molina ( 1584? -1648 ). Jeho Sevillský svůdce 
a kamenný host vyšel roku 1630, ale vznikl mnohem dříve. 
Postava svůdce existovala už v podání legend a objevuje 
se už v dramatech starších autorů, ale Tirso de Molina ho 
poprvé chápe jako typ popírače zákonů lidských i božích. 
Je  to krutý svůdce žen, přelétavý, vysměvačný a pyšný 
cynik, rouhač, který se protiví nebi i peklu, které ho nakonec 
pohltí. Když potom Don Juan opustil scénu a přestal být 
výhradně postavou Tirsovou, stal se předmětem mnoha 
odlišných interpretací. A otázky interpretů zněly asi takto: 
není projevem nezmanipulovatelného života? Nevyvrací 
falešné hodnoty soudobé společnosti? Neodmítá všecko, 
co oklešťuje “přirozenost” ž ivota? Není výbuchem  
spontánnosti proti racionálnímu počtářství? Nevyjadřuje 
spíš touhu po hodnotách než snahu degradovat je ?  
Nebouří se proti otci, puzen ( jak by řekli freudovci) svým 
oidipovským komplexem? Všechny výklady v jádře kolísají 
mezi dvěma extrémy: na jedné straně silný individualista, 
který uplatňuje právo na slast ( a zároveň právo silnějšího 
na život “mimo dobro a zlo” ) a zároveň na druhé straně 
oběť svých komplexů, oběť démona podvědomí.

O tom, že postava Dona Ju an a  je klíčem  
k interpretaci světa, svědčí fakt, že každá doba si ho 
interpretuje po svém. Koncem 20. let Gendarme de Bévotte 
ve své Legendě o Donu Juanovi shromáždil několik set 
Donů Juanů a od té dobyjich několik desítek ještě přibylo.

Zorrilla, Moliére, Goldoni, Grabbe, Byron, Baudelaire - 
co Juan, to odlišné pojetí.

Moliérův skandáln í, po patnácti reprízách  
zakázaný Don Juan se hrál v Palais-Royal r. 1665. Je  to 
otrlý tartuffovský typ, který pohrdá jakoukoliv autoritou, 
otcem, panovníkem, Bohem. Jeho svržení do pekel se 
mění ve frašku, když ho sluha v poslední chvíli upomíná o 
plat. Tento Don Juan  není nikdy přitahován k ženě 
spontánním pudem, vždycky se ovládá, má všecko chladně 
propočítáno. Je  to zkažený duch, touží po nesnadných 
vítězstvích a zároveň chce vidět zoufalství a slzy, má 
potěšení ze způsobovaného utrpení. Bůh je dobrý pro 
hlupáky, Don Juan věří jenom, že dvakrát dvě jsou čtyři. 
Je  obrazem francouzské aristokracie 17. století. Moliére 
však zároveň stvořil ženskou postavu, která má s Donem 
Juanem slitování. Elvíra je opakem Dona Juana, je bytost 
věrná a dobrá, miluje jen jednou, chce zachránit toho, kdo 
ji zradil. Je  předobrazem hrdinek romantických.

Don Juan, nedokončená heroickokomická báseň 
lorda Byrona z let 1819-24 interpretuje Dona Juana jako 
buřiče proti prohnilé morálce soudobé anglické společnosti. 
Propůjčuje mu řadu rysů autobiografických. Láska podle 
něho je zdrojem jenom krátkých prchavých slastí, končí 
manželstvím a vede ke znechucení, banalitě, k cizoložství, 
tj. ke lži a ke katastrofám. Ale pod ironií Dona Juana jsou 

. také slzy: “Směju se,” říká, “protože nemůžu plakat.” Tento 
Don Juan není zlý, není to sobecký zpustlík, svádí-li ženy, 
dělá to spontánně, přenechává to svému šarmu, 

, neznásilňuje ženy, nesnaží se je oklamat lživými přísahami 
a falešnými sliby. Jeho nestálost je jen holdem Ženě. 
V každé z nich miluje odlesk Krásy, může je milovat 
všechny, a přitom nezradit žádnou. Je  poprvé sympatický. 
Také žena se mění. Žárlí, pomlouvá, pletichaří a lže. U 
Byrona je to bytost zkušená a nebezpečná, proti níž se 
muž musí bránit. Žena a muž jsou nepřátelé, jeden z nich 
musí být poražen.

Proti této idealizaci Dona Juana se zdvíhá vlna 
pesimistických protestů. Shledáváme ji už u zmíněného 
Christiana Grabbeho v jeho tragédii Don Juan a Faust 
( 1829 ). Faust se tu zamiluje do doni Anny, Anna Fausta



odmítá, miluje Dona Juana a Faust ji zabije. Faust se 
domnívá, že si Don Juan zoufá, když mu sdělí, že zabil 
jeho milenku, ale Don Juan mu se smíchem odpoví: “Zoufat 
si? Cožpak není tisíc jiných dívek, napnu plachty a vydám 
se na cestu.” Člověk je složen ze dvou prvků, z hmoty a 
ducha, jeden plodí sm yslnost a egoism us, druhý 
domýšlivost a bezmocnost, a vždycky vítězí zlo.

Protiromantický Don Juan je Don Juan potrestaný. 
A jaký větší trest může postihnout postavu, která ztělesňuje 
- v jejích představách jakoby nekonečné - mládí, krásu, 
energii, než že zestárne, že už neoslňuje krásou, že je 
impotentní. Takový Don Juan staroch ( 1841 ) ve 
veršovaném dramatu Gustava Lavasseura je nemocný, 
leží v posteli, zatímco jeho manželka tančí na plesech a 
podvádí ho s mladým libertinem, žákem Dona Juana. Ten 
svede jeho dceru a nakonec Dona Juana zabije.

V tomto letmém sledu by neměl chybět pohled 
Španěla Miguela Unamuna, jak jej nabízí ve své hře Bratr 
Juan neboli Svět je divadlo ( 1934 ). Tento Don Juan není 
muž v pravém slova smyslu, otcem se nestane, je střední 
rod neutrum, je kuplíř, který ženy, jež o něm sní, posílá do 
náručí jejich mužů. Ti z nich dovedou udělat ženu, on ne. 
Nakonec vstupuje do kláštera, “nikdo se mu nevyrovná, 
usmiřuje rozvaděné, spojuje snoubence a urovnává 
manželské roztržky.” Radí mužům: “Tady máte své ženy... 
Zvykněte si jedni na druhé, to je důležitější než láska. 
Přivykněte si na lidskou příchylnost, protože láska patří do 
knih právě tak jako já ... Kdepak láska, jen zvyk... Láska 
jsem já. Prchejte přede mnou!”

A co se děje s postavou Dona Juana dál? Je  mlčky 
uzákoněn jako cizoložník, bezejmenný cizopas, ztrácí i 
jméno Dona Juana. Konzumní společnosti ve svých 
“panelstories” mají své anonymní playboye - pro obapolně 
takřka anonym ní partnerství. Končí zde historie 
donchuánství? Má ještě Don Juan místo ve společnosti, 
která uctívá pansexualitu a sexualita ( a tajemství ženy 
s n í ) se stává banalitou?
( Zpracováno podle knihy Vladimíra Mikeše: Divadlo 

španělského zlatého věku)



Don Juan dnes ?
Každá doba má takového Dona Juana, jakého si zaslouží, 
chtělo by se říct.
Dovolím se zeptat: jaká je “dnes” doba ?
V čem je jiná , než doba před tím , co nazýváme slovem 
“dnes” ?
A kdy vůbec začalo ono “dnes” ?
Proč máme neustále tendenci říkat :“jó, tenkrát” , a 
nostalgicky vzdychat ?
Je  to stále se opakující hra, kterou hrajeme.
Hra na “svět”.
Jenže svět je takový, jací jsme my. Každý jeden z nás. 
“Sexualita ... se stává banalitou”, píše pan Mikeš.
Já  se ptám : “Komu ? ”
Zřejmě jemu.
Možná je to škoda, mít banální sexualitu, ale je to jen jeho 
škoda. To on žije ve světě “panelstories”. Asi ho to baví. 
Mě ne ! Nevím, co to je . Neznám příběhy z paneláků. 
Nechci je znát a nemusím je znát. Je  to věc volby, v jakém 
“světě” bude člověk žít.
Žádná doba nemá svého Dona Juana. To každý člověk 
má svého Dona Juana!
Měl ho Tirso de Molina, Moliére, Byron ..., ale taky každý 
jednotlivý neznámý a bezejmenný člověk.
Don Juan, ať už se jmenuje jakkoli, přece není postava . 
Je  to princip. Součást člověka . Volba.
A tak tvrdím, není Don Juan dnes.
Je  jen Don Juan, každého z nás .

- Don Juan -
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