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KLÍMŮV SVĚT MEcHANISMU
- ČesrÉ MoDELoVÉ DRAMA

ojem české mode|ové drama se u nás objevu;e v šedesátlch
|etech, v době, kdy se o mode|ech m|uví také v |iteratuňe, h|av-
ně v prÓze i ve fiImu. V dramatu jsou pojmy mode|, mode|ovost

spojovány se jménem |.K|ímy, pňestoŽe v šedesátlch |etech by|y u nás
hrány pouze dvě Klímovy hry- jeho dramatická prvotina Zámek vyraz-
ně inspit.ovaná stejnojmennlm Kafkornfm dílem a hra Porota. Tňetí hra
- Mistrještě stačila vy1ít kniŽně, a|e na česká jeviště se už nedosta|a.
Všechny autorovy hry napsané v šedesátlch |etech - [kromě rryiše zmí-
něnlch je to Cukrárna Myriam, Klára a dva páni, Pokaj pro dva a Ženich
pro Marcelu)1 byly v sedmdesátlch a osmdesátlch |etech hnány
v zahraničí, pňedevším v německy m|uvících zemích.

Zák|adním rysem K|ímou/ch her jsou jakési obecné mode|y světa,
které jsou tvoňeny, racioná|ně zkonstruovány ze z.|ednodušenfch prvkŮ
skutečnosti, vytrŽenlch z privodních souvis|ostí a s|oŽenych do sou-
vis|ostí no{ch, metodou dom.fš|ení doveden1ich ad absurdum. K|ímovy
hry ze 6o.|et jsou zaloŽeny na jedné ustĎední situaci fzvyrazněno auto-
rem, pozn.  B.  D.]-  vztahu postavy a mechanismu. Pos|ání,  vznik i  sou-
vis|osti K|ímova pojetí mechanismu jsou nejasné, tajemné. Jediné, co
je odha|ováno, je pninc ip jeho ov|ádání č|ověka.  Mechanismus funguje
jako tajemn! Úkaz, ktery nemá da|eko k neodvratnému osudu antic-
k./ch tnagédií' kdy je jasné pouze jedno - jakási b|íŽe neurčená vyšší
moc stojící Za ním, snad zastoupená nějakou neznámou institucí. Vždy
není ani jasné, zda vykonavate|é mechanismu tuto instituci či nehmot.
nou moc znají. Bere-|i mechanismus v jednot|irnfch K|ímor'n/ch hr^ách na
sebe r zné - více či méně určité - vnější podoby, jeho podstata zr]stá-
vá stejná. Postavy' jejichŽ psycho|ogie se zmiřovaná redukce a sche-
matizace dotlká nejvíce, se s tímto mechanismem dostávají do kon-
taktu nepňipravené' tak aby poznávaly svou bezmoc a s|ouži|y tak
k demonstraci myšlenky, k autot.ovu varování' Postava se vŽdy sk|ádá
jen z něko|ika uinaznlch znakťr, více či méně se b|íŽí prototypr]m za|o-
Ženym na jedné Ústňední v|astnost| podmiĎu;ícÍ v|astnosti da|ší. NejvÍce
Iidskosti v sobě mají postavy stňetávající se s mechanismem, které si
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v rr]zné míňe zachova|y vesknze lidskou v|astnost h|edání pravdy, |ásky,
dobra, touhu vzepňít se, napň. Josef K. ze Zámku, Františka z Mistra,
Petr i Ju|ie z Cukrárny Myriam, K|iment ze Zenicha pro Marcelu.

Pňedevším ženské K|ímovy postavy často touŽí po komunikaci .jako
formě kontaktu mezi |idmi, a|e většinou nemají co sdě|ovat, ani něko-
ho, komu by to mohly Sdě|it' Jediné, co jim zbyvá, 1sou mrtvé vzpo-
mÍnky, aIe uŽ bez byva|é blízkosti č|ověka. Komunikace se jim změni|a
v pnázdné, stále ste1né m|uvení, které č|ověku dává chvi|kovou šálivou
i|uz i ,  Že není sám. Snaha zbavi t  se samoty je však marná,  končÍ vět-
šinou beanichodnou opuštěností a ještě větší dezi|uzí z neschopnosti
vybvoňit trval1i svazek s jinlm č|ověkem a dát v|astnímu Životu vyšší
smys|. Postavy Žijící ve světě jimi vytvoňenlch fikcí' ktené jsou vzdá|eny
rea|itě, a|e pno ně tvoňí 1edinou skutečnost, tak k|amou nejen své
oko|í,  a|e i  samy sebe.

V K|ímor,n/ch hrách ze 6o'|et je něko|ik variant moŽnlch vztahŮ
postava x všepohIcující mechanismus:

,] ' Postava se snaŽÍ aktivně vzdorovat, a to pouze čestnymi pro-
stňedky. Je odsouzena poznat svou bezmoc a marnost jakéhoko|tv

odporu, napí,: Zámek, Cukrárna Myriam, Ženich pro Marcelu.
2' Boi postavy s mechanismem jeho vIastními prostňedky'

Mechanismus je na chví|i podroben. DostavÍ se zdán|ii4Í' Úspěch, za
kter! však postavy p|atÍ krutou cenu. Pňib|íŽi|y se mechanismu, .jenŽ se
vepsa| do jejich duší, kde zťrstávají \^Íčitky svědomí a vzájemné odcize-
ní změněnlch postav. I tady mechanismus vyhrá|. Podrobi| si protivni
ky tím' Že jim vnuti| své metody, svŮj zpŮsob uvaŽování' Sem patĎí pňe-
devším Pokoj pro dva'

3. Postava se o mechanismus nestará, nepňem!š|Í o něm, bere
ho 1ako nutnou samozňejmost, Žije s ním para|e|ně. odpor nebo para-
|e|ní Život - tak znÍ pnvotní vo|ba, vo|ba citová, pudová, neboé po proŽi-
tí marnosti odporu je postavě většinou uŽ dt.uhá vanianta odepňena

Para|e|ní Život si vybra|a K|ára ze hry Klára a dva páni' K|áňina para-
le|ní svoboda spočíva1ící v pot.ušování běŽnlch konvencí je pouze zdán-
livá. Ve skutečnosti se pod povt^chem také skr.iruá prázdnota, prázd-
nota neskutečného, stá|e znovu pracně navozovaného imaginánního
světa. I K|áňin Život se paradoxně obdobně jako para|e|ní mechanis-
mus sk|ádá z vyprázdněn./ch ukon , kter^fm chybí to hlavní - smys|'
Jsou-|i to gesta mi|ostná či ideo|ogické Íráze, na tom uŽ pňí|iš nezá|e-
Ží. K|ára tuto prázdnotu cítí, obdobně 1ako Fi|ipa ze Zámku, chtějí ji

nap|nit a pňeh|ušit stá|e nornimi chvi|korryimi záŽitky' ČekajÍtrpně, Že je

něco nebo někdo potká, kdo jim chybějící smysI pňinese.

1 | '  K]Íma:  Cukrá rna Mydam'  D i | ia ,  P raha 1968 '  K|á ra  a  dva pán i  D]| ia '  p raha 1969,  M is t r '  D i | ia '  P raha 1967 '  Poko j  pro  dva -  autorÚv

r !kop]s '  Porota '  D]| i6 '  P raha 1s68 '  zámek '  0 rb js '  P raha 1965 '  Žench pro  Marce lu .  D i la ,  P fah6 1969
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Eva Forrnánková

KLIMŮV sVĚT MECHAN|SMU
.ČesrÉ MoDELoVÉ DRAMA

ojem české mode|ové drama se u nás objevuje v šedesát1ich
|etech, v době, kdy se o mode|ech m|uvÍ také v |iteratuňe, h|av-
ně v pt.Óze i ve fiImu. V dramatu jsou pojmy mode|, mode|ovost

spo|ovány se jménem |.K|ímy, pňestoŽe v šedesátlch Ietech by|y u nás
hrány pouze dvě KlÍmovy hry- jeho dramatická pnvotina Zámek vyraz-
ně inspirovaná stejnojmenn m Kafkoulm dí|em a hra Porota. Tňetí hra
- Mistrještě stači|a vy1ít kniŽně, a|e na česká jeviště se uŽ nedosta|a.
Všechny autorovy hry napsané v šedesátlch |etech - fknomě niše zmi
něnlch je to Cukrárna Myriam, Klára a dva páni, Pokoj pro dva a Ženich
pro Marcelu). by|y v sedmdesát.Ích a osmdesátlch |etech hr"ány
v zahraničí, pňedevšÍm v německy m|uvících zemích.

Zák|adním nysem K|Ímou/ch her. jsou 1akési obecné mode|y světa,
které jsou tvoňeny, racioná|ně zkonstruovány ze zjednodušenlch prvkŮ
skutečnosti, vytnŽenlch z pťrvodních souvis|ostí a s|oŽenych do sou-
vis|ostí noqÍch, metodou dom.fš|ení doveden1ich ad absurdum. K|ímovy
hry ze 60.|et jsou za|oŽeny na jedné ustňední situaci (zvyrazněno auto-
rem, pozn.  B.  D.]-  vztahu postavy a mechanismu. Pos|ánÍ, vznik i  sou-
v is|ost i  K|ímova poietí mechanismu jsou nejasné, tajemné. Jediné, co

.|e odhaIováno, je pr inc ip .1eho ov|ádání č|ověka.  Mechanismus funguje

1ako tajemn! ukaz, kter! nemá daIeko k neodvratnému osudu antic-
klch tragédií' kdy 1e jasné pouze jedno - jakási b|íŽe neurčená vyšší
moc sto'|ÍcÍ za nÍm, snad zastoupená nějakou neznámou institucÍ. VŽdy
nenÍ ani jasné, zda vykonavate|é mechanismu tuto instituci či nehmot-
nou moc znají. Bene-|i mechanismus v jednot|iufch K|ímovfch hrách na
sebe rŮzné - více či méně určité - vnější podoby, jeho podstata zr]stá-
vá stejná. Postavy, 1ejichŽ psycho|ogie se zmiĎovaná nedukce a sche-
matizace dotlká nejvíce, se s tímto mechanismem dostáva'|í do kon-
taktu nepňipravené, tak aby poznávaly svou bezmoc a s|ouŽi|y tak
k demonstraci myš|enky, k autorovu varování. Postava se vŽdy sk|ádá
jen z něko|ika rniraznych znakŮ, více či méně se b|ÍŽí prototyp m za|o-
Ženlm na jedné ustňednÍ v|astnosti podmiřu1ÍcÍ v|astnosti da|šÍ. NejvÍce
|idskosti v sobě mají postavy stňetáva1ící se s mechanismem, které si

z t 6 ! a š e d e s á t á

v r zné míňe zachova|y veskrze l idskou v|astnost h|edánÍ pravdy, |ásky,
dobra, touhu vzepňít se, napň. Josef K. ze Zámku, Fr.antiška z Mistra,
Petr i Ju|ie z Cukrárny Myriam, K|iment ze Ženicha pro Marcelu.

Pňedevším Ženské K|ímovy postavy často touŽÍ po komunikaci jako
for.mě kontaktu mezi Iidmi, a|e většinou nemajÍ co sdě|ovat, ani něko-
ho'  komu by to moh|y sdě| i t .  Jediné, co j im zb vá,  jsou mrtvé vzpo-
mínky,  a le uŽ bez b va|é b|Ízkost i  č|ověka.  Komunikace se j im změni|a
v prázdné, stá|e stejné m|uvení, kter.é člověku dává chvi|kovou šálivou
i|uz i ,  Že nenÍ sám. Snaha zbavi t  se Samoty je však marná,  končÍ vět-
šinou bezr,nichodnou opuštěností a ještě většÍ dezi|uzí z neschopnost,i
vytvoňit trva|! svazek s 1in!m č|ověkem a dát V|astnÍmu Životu vyššÍ
smys|. Postavy ŽijícÍ ve světě jimi vytvoňenlch fikcí, ktené jsou vzdá|eny
rea|itě, a|e pro ně tvoňí jedinou skutečnost, tak k|amou nejen své
oko|í,  a|e i  samy sebe.

V K|Ímou/ch hrách ze 60.|et je něko|ik variant moŽnlch vztahŮ
postava x všepohIcujÍc i  mechanismus:

1. Postava se snaŽÍ aktivně vzdorovat, a to pouze čestnymi pro-
stĎedky. Je odsouzena poznat svou bezmoc a marnost jakéhoko|iv
odporu, napí.' Zámek, Cukrárna Myriam, Ženich pro Marcelu,

2' Boj postavy s mechanismem ieho vIastními prostňedky.
Mechanismus .je na chvÍ|i podt"oben. DostavÍ se zdán|iui Úspěch, za
kter! však postavy p|atí kt.utou cenu. Pňib|íŽi|y se mechanismu, 1enŽ se
vepsal do jejich duší, kde z stávajÍ u/čitky svědomí a vzájemné odcize-
ní změněnych postav.  I  tady mechanismus vyhrá| .  Podrobi|  s i  prot ivní-
ky tÍm, Že 1im vnuti| své metody, svŮ1 zpŮsob uvaŽování. Sem patňí pňe-
devšÍm Pokoj pro dva,

3. Postava se o mechanismus nestará, nepňem!š|í o něm, bere
ho jako nutnou samozňejmost,  Ž i le  s  nÍm pana|eIně.  odpor nebo pana-
|e|nÍ Život - tak znÍ pnvotnÍ vo|ba, vo|ba citová, pudová, neboé po pr.oŽi-
tÍ mar"nosti odpor.u je postavě většinou uŽ druhá varianta odepňena.

Par"a|e|ní Život si vybna|a K|ára ze hry Klára a dva pánÍ' K|áňina para-
|e|ní svoboda spočívající v porušování běŽnlch konvencÍ je pouze zdán-
|ivá. Ve skutečnosti se pod povrchem také skr1ivá prázdnota, pnázd-
nota neskutečného, stá|e znovu pracně navozovaného imaginárního
světa '  I  K|áňin Ž ivot  se paradoxně obdobně jako para|e|ní mechanis-
mus sk|ádá z vyprázdněn./ch Úkon , kten17m chybÍ to h|avní - smys|.
Jsou-|i Lo gesta mi|ostná či ideo|ogické Íráze, na tom uŽ pĎí|iš nezá|e.
Ží. K|ára tuto pr^ázdnotu cítí, obdobně 1ako Fi|ipa ze Zámku, chtě1í ji

nap|nit a prehlušit stá|e novlmi chvilkor47mi záŽitky' Čekajítr"pně, Že 1e
něco nebo někdo potká,  kdo j im chybějÍcÍ smys| pňinese '

1 K|íma:  cukrá .na  Myram D ia '  P raha 1s68,  K|á .a  a  dva pán i  D i | ia '  p raha 196s '  Mstn  D a  Pnaha 1967,  Poko j  pro  dva -  auto|ŮV

rukop is .  Porota .  D i |a ,  P raha 1968 Zámek '  o rb|s  Praha 1965 zen|ch pro  Marce|U '  D ihá .  P raha 1g5g.
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I postavy ŽijícÍ zdán|ivě mimo mechanismus jsou tedy nesvobodné,
pňestoŽe jejich nesvoboda pňi |etmém poh|edu zvenku vypadá jako

svoboda. Je otázkou, zda si svťrj typ nesvobody vytvoňily postavy samy,
nebo zda i sem sahá t|ak vnějšího mechanismu. K|ára a 1í podobné
postaw dokáza|y vytvoňit prázdn! proston bez vnějškou/ch omezení'
a|e nedokáza|y uŽ ho samy nap|nit smys|em. Ten očekávají zvenku,
avšak neuvědomují si, Že s ním by se do iejich opt"oštěného světa
znovu vnes|y rysy venkovního mechanismu. Budou-|i ho zce|a popírat,
vznikne umě|.f' nepňit.ozen!, okleštěn./ svět, ve kterém si nikdy postavy
nemohou zce|a porozumět, protoŽe se vědomě vzdávají všech infor-
mací k poznání sebe sama kromě proŽitku pňítomné chví|e. A|e ani tak
pňit.ozeny svět nevypadá'

JeJi pro |.K|ímu pňíznačné, Že tuto variantu vo|í Ženské postavy, pak
ke K|ímornfm muŽsklm hrdinťrm naopak patňí bojovnost, i kdyŽ pňedem
odkázaná k neuspěchu a mannosti. |.K|íma tedy VycháZí z k|asického
konvenčního schématu muŽského a Ženského poh|edu na svět.

4. Postava mechanismus podporuje, stává se ko|ečkem v jeho

souko|í bez vlastní identity. UŽ dávno fungu1ící mechanismus si bere za
sv j, brání si ho, zmnoŽuje, i kdyŽ ho sama nevybudova|a. Lépe neŽ jen

o postavě je zde m|uvit o postavěJoutce.
Flozebíraná základní situace je mode|em fungovánÍ mechanismu,

proti kterému postava-č|ověk nemá šanci se bránit, je zcela bezmoc-
ná. Čím více se postavy o mechanismus starají, a to i negativně, tím,
Že se ho snaŽí zničit, tím více mu v|astně s|ouŽí. Prjsobení K|ímova
mechanismu na poStaVU je praktickou rea|izacÍ dÚrrenmattovského
krutého par.adoxu'

Ž. 
. i| . . . . l ]: 

i i . :  . t , , ' '  á

ProŽitek beznaděje a zoufalsWí z marnosti VZpoUry, odpot"u, boje je
částečně spo|ečn! s absurdním dramatem, stejně iako pocit naprosté
nejistoty, vědomí nutného ztroskotání nozumu v absurdním světě ovlá-
daném tajemnlm mechanismem.

S všudypňítomnlm mechanismem se v K|ímor,nj'ch hrách uzce pojí
i otázka vztahu mezi mechanismem a okolní realitou.

V odpovědi na otázky, zda existuje ještě jin! svět mimo mechanis-
mus, zda se |ze tedy mechanismu prostorově vyhnout či zda se
dostává postava do jeho moci tÍm, Že se mu sama, byt i nevědomky
pňib|íŽí' tím, Že se dostane do po|e jeho p sobnosti, nebo zda se
mechanismus nozšiňuje všude a napadá postavu i v 1ejí ulitě soukromí,
tak jako v Kafkově Procesu, se jednotlivé Klímovy hry |iší.

Na jednom pÓ|u sto1í hry Zámek a Cukrárna Myriam. Sám zámek
pňedstavuje mechanismus, jehoŽ nedotknute|nost je však prostorově
omezená právě .1en na |okalitu zámku. Vetňe|ce, Josefa K. [zde je patr-
ná zmíněná návaznost na Kafku], kterf naruši| jeho teritorium, mecha-
nismus ničí. Flea|ita tedy není totoŽná nutně pouze s mechanismem,
vŽdyi vně mechanismu pnavděpodobně existuje |in! svět.

obrana pňed pnostot.ově omezenym druhem mechanismu je tak jedi-
ná - nepňib|íŽit se do jeho oko|í, coŽ |e však ve|mi s|oŽité, a je to v|ast-
ně věc náhody' protoŽe postavy nevědí, v čem se mechanismus skry.
vá.  Ve chví l i ,  kdyto pochopí,  |e uŽ pozdě,  Izdeiejasná bezmoc posta-
vy, která nikdy nem Že vědět, kdy a čím pňekročÍ dovo|ené hnanice.

Naopak v Pokoji pro dva a v Zenichovi pro Marcelu si mechanismus
k demonstraci v|astní moci ne'jen sám vyh|edává postavy, a|e v|oudÍ se
jim dokonce do jejich soukromí.

Loka|izovan! i expandující mechanismus mají a|e jedno spo|ečné,
a sice to nejd |eŽitější. V konečné fázi nezá|eŽí to|ik na tom, zda exis-
tuje kdesi para|e|ní svět nemechanismu, jest|iŽe postava nemŮŽe nikdy
vědět' kdy si pnávě ji mechanismus vybere za obět. Z poh|edu posta-
vy není také pňÍ|iš podstatné' zda mechanismus je sám aktivní, nebo
je-|i nutné se pňib|ížit do jeho po|e p sobnosti, je-l i toto po|e zuenku
neviditelné. Nejděsivější je ona napnostá nejistota, stá|á obava z moŽ-
nosti záhuby mechanismem, proti kterému snad neexistuje činná
zbnař. obecněji ňečeno - vědomí ztroskotání rozumu v absurdnÍm
světě ov|ádaném pouhou náhodou; ve světě, kter! se vymk| naší kon-
tro|e. Z h|ediska ce|kového u/voje je nejnebezpečně|ší expandující
mechanismus zmenšu'jící pravděpodobnost vyhnutí se mU díky štastné
náhodě' Domyš|eno do konce, moh|o by b.ft jen otázkou času, kdy se
kaŽdÝ s mechanismem setká.

S.Sl.*ilil,*i i-&
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I postavy Ži|ící zdán|ivě mimo mechanismus jsou tedy nesvobodné,
pňestože jejich nesvoboda pňi |etmém poh|edu zvenku vypadá jako
svoboda. Je otázkou, zda si svŮj typ nesvobody vytvoňi|y postavy samy,
nebo zda i sem sahá t|ak vnějšího mechanismu' K|ára a jí podobné
postavy dokáza|y \^^Voňit prázdnt!' prostor bez vnějškou./ch omezení,
a|e nedokáza|y uŽ ho samy nap|nit smys|em. Ten očekávají zvenku.
avšak neuvědomují si, Že s ním by se do jejich opt"oštěného světa
znovu vnes|y t^ysy venkovního mechanismu' Budou-|i ho zce|a popírat,
vznikne umě|!, nepňirozeny, ok|eštěn./ svět, ve kterém si nikdy postavy
nemohou zcela porozumět, protoŽe se vědomě vzdávají všech infor-
mací k poznání sebe sama kromě proŽitku pĎÍEomné chví|e. A|e ani tak
pňirozen! svět nevypadá.

Je-li pro |.K|Ímu pňíznačné, Že tuto variantu vo|í Ženské postavy, pak
ke K|ímoufm muŽsklm hndinŮm naopak patňÍ bojovnost, i kdyŽ pňedem
odkázaná k neÚspěchu a mannosti. |.K|Íma tedy vycházÍ z k|asického
konvenčního schématu muŽského a Ženského oohledu na svět.

4. Postava mechanismus podporuie, stává se ko|ečkem v jeho

soukolí bez v|astní identity. UŽ dávno fungující mechanismus si bere za
svŮj, bnání si ho, zmnoŽu1e' i kdyŽ ho sama nevybudovaIa. Lépe neŽ 1en
o postavě je zde m|uvit o postavěJoutce'

Rozebír.aná zák|adní s i tuace je mode|em fungování mechanismu,
proti kterému postava-č|ověk nemá šanci se bnánit, je zcela bezmoc-
ná. Čím více se postavy o mechanismus starají, a to i negativně, tím,
Že se ho snaŽí zničit, tím více mu v|astně s|ouží. PŮsobení Klímova
mechanismu na poStaVU 1e pnaktickou rea|izací dÚnnenmattovského
krutého paradoxu.
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ProŽitek beznaděje a zoufa|ství z marnosti Vzpoury, odporu, boje je
částečně spo|ečn.f s absurdním dramatem, stejně jako pocit naprosté
nejistoty, vědomí nutného ztroskotánÍ rozumu v absurdním světě ov|á-
daném tajemnlm mechanismem.

S všudypňÍuomnym mechanismem se v K|Ímo{ch hrách Úzce pojí
i otázka vztahu mezi mechanismem a okolnÍ realitou'

V odpovědi na otázky, zda existuje ještě jint/ svět mimo mechanis-
mus, zda se |ze tedy mechanismu pnostorově vyhnout či zda se
dostává postava do 1eho moci tím, Že se mu sama, byť i nevědomky
pňib|íŽí' tím, Že se dostane do po|e jeho prisobnosti, nebo zda se
mechanismus nozšiňuje všude a napadá postavu i v |ejí u|itě souknomí,
tak ;ako v Kafkově Procesu, se jednot|ivé K|ímovy hry liší.

Na jednom po|u stojí hry Zámek a Cukrárna Myriam. Sám zámek
pňedstavuje mechanismus, jehoŽ nedotknute|nost je však pnostorově
omezená právě jen na |oka|itu zámku' Vetňe|ce, Josefa K. [zde je patr-
ná zmíněná návaznost na Kafku], kter"1i nar"ušil jeho teritorium, mecha-
nismus ničí. Flea|ita tedy není totožná nutně pouze s mechanismem,
vŽdyr vně mechanismu pravděpodobně existu|e |in.! svět.

obrana pňed pr.ostor"ově omezenlm druhem mechanismu je tak 1edi-
ná - nepňib|íŽit se do jeho oko|í, coŽ je však ve|mi s|oŽité, a je to v|ast-
ně věc náhody' protoŽe postavy nevědí, v čem se mechanismus skry-
vá. Ve chví|i, kdy to pochopí, je uŽ pozdě. I zde je jasná bezmoc posta-
vy, ktená nikdy nem Že vědět, kdy a čím pňeknočí dovo|ené hranice.

Naopak v Pokofi pro dva a v Ženichovi pro Marcelu si mechanismus
k demonstraci vlastní moci nejen sám vyh|edává postavy, a|e v|oudí se
;im dokonce do jejich soukromí.

Loka|izovan! i expandující mechanismus mají a|e jedno spo|ečné,
a sice to nejd leŽitější' V konečné Íázi nezá|eŽí to|ik na tom, zda exis-
tuje kdesi par"a|elní svět nemechanismu, jest|iŽe postava nemriŽe nikdy
vědět' kdy si pnávě ji mechanismus vybene za oběé. Z pohIedu posta-
vy není také prí|iš podstatné, zda mechanismus je sám aktivní, nebo
jeJi nutné se pňib|íŽit do jeho po|e p sobnosti, je-|i toto po|e zvenku
nevidite|né. Nejděsivější je ona naprostá nejistota, stá|á obava z moŽ-
nosti záhuby mechanismem, proti kterému snad neexistuje ričinná
zbrař. obecněji ňečeno - vědomí zLroskotánÍ rozumu v absundním
světě ov|ádaném pouhou náhodou; ve světě, kten se vymk| naší kon-
tro|e' Z h|ediska ce|kového vlvoje je nejnebezpečnější expandující
mechanismus zmenšující pravděpodobnost vyhnutí se mu díky štastné
náhodě. Domyš|eno do konce, moh|o by b.ft jen otázkou času, kdy se
kaŽd1i s mechanismem setká.

\
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opět se nám ve spo.;ení s mechanismem nutně vybavÍ dÚrrenma-
ttovsky krut! paradox, pojem hranic |idského nozumu a zlé náhody
zasahující mnohem vÍce jed ince,  ktery se snaŽí o nápnavu, neŽ obec-
n! rád.  Stejně tak jako zasahuje záměrné, rac ioná|ní jednání,  tedy | id-
sky r"ozum s jeho omezenymi moŽnostmi.

lb ona,  z|á náhoda, spouští ce|!  ko lotoč marného boje s mechanis-
mem' Zde dovo|te, abych odcitova|a osm! a devát! DÚrnenmattŮv bod
k FyzikŮm: ,,Čím promyšleněji lidé jednají, tím Účinnějije mŮŽe postihnout
náhoda, Promyšleně jednající lidé chtějÍ dosáhnout určitého cíle' Náhoda
je postihne nejhťlŤe tehdy, iestliže s jejÍm pťlsobenÍm dosáhnou opaku
svého cíle: Toho, čeho se obávali, čemu se chtěli vyhnout,'e

Vlchozí situaci dává |.KIíma vŽdy námec poutavého pňíběhu, napň.
detektivky, aby depresivní situaci posí|i| i pouŽitlm Žánrem, fonmou
napětÍ. |.Klíma ste1ně jako F'DÚr.r.enmat| vychází ze schématu detek-
t ivnÍho pňÍběhu zaIoŽeném na postupně odhaIovaném tajemství
a potrestání z|očince, aby v ur.čitém stupni rozvinutí děje detektivnÍ
námět opust i |  a schéma tak destruova| '

Do ÚstňednÍ postavy mechanismem poh|covaného č|ověka staví
r zné |idské typy, vŽdy se zd nazněnou jednou vŮdČÍ v|astnostÍ.
Všechny K|Ímovy hry spějí k vystupĎovánÍ bezmoci 1edince v či mecha-
nismu, spějÍ právě k jednomu ÚstĎednímu okamŽiku - ke chví|i krutého
ir.onického paradoxu - vše s|ouŽÍ tvému protivnikovi' Č|ověk, kter"y pr.o-
myš|eně pnacuje k nějakému cí| i ,  je sám sebou ponaŽen na hIavu.

U |.K|Ímy |ze s nadsázkou m|uvit o 1akémsi modeIu antipohádky
s dÚrrenmattovskym nejhoršÍm moŽnlm koncem. KlÍmovi m|adÍ muŽ-
štÍ aktivní hrdinové 1dou bojovat se ztě|esněnym z|em - v pohádkách
s drakem, černokněŽnÍkem, u | .K lÍmy s mechanismem. Bojují. jen čest .
nlmi pr.ostňedky. V pohádkách je pňesně Vymezeno dobro a z|o, hra.
nici mezi nimi ne|ze nepoznat, pohádkoví hrdinové proto VyhráVají.
K|ímovi hr"dinové se pohybují v jiném světě, a|e neuvědomují si, Že hra-
nice dobra a z|a by|a rozmazána, Že uŽ nep|atí pevn! 1asn! ňád ani 1is-
toty, na které se |ze vŽdy spo|ehnout. V K|Ímově světě nenÍ nic 1isté,
jen na povnchu 1e 1eho svět podobny star.ému světu z pohádek, pod
ním Se však skr1fvá zce|a jiná skutečnost, mimo jiné číhajÍcí mecha-
nismus, kter"y nenápadně, a|e vyLrva|e vše pohlcu.|e a pĎehodnocuje.
V takovém světě 'jsou čestné prostňedky souboje pňedem odsouzeny
k orohĎe.

ZňeteIná je autorova inteIektuá|nÍ skepse a sarkasmus. Jeho hry

2 EDu|renmaf t :  Fy , |kové.  D i la  Praha 1s8s  s i r64
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. jsou varujícÍmi apoka|ypt ickÝmi obrazy,  kam aŽ svět  mŮŽe doj i t ,
bude-| i  pokračovat ve svém podňizování se mechanismu, ve svém
zmechanizovávání.  Dan! stav je pro | ,K|ímu v lchozí modelovou s i tu-
ací,  aby pak vytvoňi l  sv j  ht"  zně var.ující ňád skutečnost i  s  v lastními
zákoni tostmi.  Téměň ve všech hrách ze šedesát lch |et ,  v l j imku tvoňí
K|á ra  a  dva  pán i ,  z koumá  obdobnou  z ák |adnÍ  s i t uac i :  j ak  s i  mecha -
nismus neÚpnosně podrobu'|e postavu. S i tuac l ,  z  níŽ auton nena-
značuje Žádné v lchodisko.  ZdŮt.azĎuje beznadějnost ,  depres ivnost
této s i tuace,  napň.:  stupĎovan!m napětím v prŮběhu hry.

K|Ímovy hry s i  záměr.ně ve|mi zuŽují své téma, nejde.| im o široce
pojaté obr"azy za|oŽené na psychoIogické hIoubce a vazbách.  HIavní
je sugest ivní podánÍ Ústňední s i tuace,  k čemuŽ pomáhajÍ postavy -
vyhr.aněné | idské typy a poutav!  pt"íběh či v lvoj  s i tuace.  TÍm všÍm
má |.K|íma ve|mi b|ízko k F.Durr"enmattov i .

Je otázkou, do jaké mÍry jsou K|Ímovy hry d iaIogem s d ivákem,
do jaké mír"y dáva1Í d ivákovi  pnostor k jeho v|astní akt iv i tě .  Či 1sou
jen nébusem pňedIoŽenlm k roz|uštění,  za nějŽ 1e odměnou jedno-
značné vyzněnÍ? Jak s i  mŮŽe d ivák do K|Ímovlch hen dosazovat své
v|astní zkušenost i  a hIedat a na|ézat v n ich hIubší metafyz ické otáz-
ky a prob|émy? MÍrou nedoňečenost i  se jednot| ivé K|ímovy hr"y I iší -

na jednom pÓ|u Stojí vyr^azně modelovy,  aŽ jednoznačně schemat ic-
ky Zenich pro Marcelu, na straně druhé ta1emn! mnohoznačny
Mistr.

Mnohé h ry  | .K IÍmy  j sou  nepochybně  i n sp i rované dobovou  spo Ie -
čenskou a po| i t ickou s i tuacÍ. PňestoŽe by| tento aspekt s i |ně vnímán
v době je j ich vzniku,  budi|  | .K líma, pňedevšÍm SVoU pr.vot inou
Zámkem, i  obecnějšÍ diskuse o mode|ovém dramatu jako o moŽné
nové | in i i  českého dr.amatu.

Pouze jako časové a|egor. ie dobové po| i t ické a spo|ečenské s i tua-
ce by|y K|ímovy hr.y mnohdy chápány pňedevšÍm v 7o '  a 8o.  Ietech
v zahr"aničí, kde by| bohuŽe| bohat!  kr i t ick.í oh|as ve lmi často zde-
fonmovan! po| i t ickfmi aspekty umě|e vk|ádanfmi do K|ímovfch her,
je j ichŽ uváděnÍ by|o povaŽováno za čin soI idar i ty s  t rpÍcÍ zemí
a s je jÍm ut lačovanlm spisovate lem. Čtenáň takovlchto recenzÍ
musí mít někdy poc i t ,  Že necenzent i  d ivad|o,  které K|ímovu hr.u
uvedIo ,  by  s i  za s |ouŽ i I i  o ceněn i  za  svou  odvahu .

Zmíněné hry ne|ze a le omezi t  na tuto dobovou rov inu.  K|Ímova
dramata se zabyvají obecnějšími tématy d iskutovanymi v šedesá-
t l ch  l e t ech ,  zmÍněnou  bezmocÍ  č|ověka  vŮč i  samohybnému mecha -
nismu, kafkovskou osamělostí,  c izotou,  Úzkostí ve světě bez pev-
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opět se nám ve spo1enÍ s mechanismem nutně vybaví dÚrrenma-
ttovsk! kr"uty paradox, po1em hr"anic |idského Tozumu a zlé náhody
zasahujÍcÍ mnohem vÍce jed ince,  kter!  se snaŽí o nápnavu, neŽ obec-
n! r"ád.  Stejně tak jako zasahuje záměrné, rac ioná|níjednání,  tedy I id-
sky rozum s jeho omezenlmi moŽnostmi.

lb ona,  z|á náhoda, spouští ce|1 i  ko|otoč marného boje s mechanis-
mem' Zde dovo|te, abych odcitova|a osmy a devát! Durrenmat|Ův bod
k FyzikŮm: ,,Čím promyšleněji lidé jednají, tím učinnějije mťlŽe postihnout
náhoda. Promyšleně jednající lidé chtějÍ dosáhnout určitého cíle' Náhoda
je postihne nejhŮŤe tehdy, jestliŽe s jejím pŮsobením dosáhnou opaku
svého cíle: Toho, čeho se obávali, čemu se chtěli vyhnout''P

Vlchozí situaci dává l.K|íma vŽdy rámec poutavého pňíběhu, napň.
detektivky, aby depr"esivní situaci posí|il i pouŽitlm Žánrem, fonmou
napětí. |.K|Íma Stejně jako F.DÚrrenmatt vycházÍ ze schématu detek-
t ivního pňíběhu zaIoŽeném na postupně odhaIovaném ta1emství
a potr"estání zločince, aby v ur.čitém stupni rozvinutÍ děje detektivní
námět opusti| a schéma tak destr.uova|'

Do Ústňední postavy mechanismem poh|covaného člověka staví
nŮzné |ldské typy, vŽdy se zdŮnazněnou jednou vŮdčÍ v|astnostÍ.
Všechny K|ímovy hry spějÍ k vystupĎování bezmoci 1edince vŮči mecha-
nismu, spějí pr.ávě k jednomu ÚstĎednímu okamŽiku - ke chvÍIi krutého
ironického paracioxu - vše s|ouŽÍ tvému protivníkovi. Č|ověk, ktery pro-
myš|eně pr.acuje k ně1akému cíI i ,  je sám SeboU poraŽen na hIavu'

U l.K|ímy |ze s nadsázkou m|uvit o 1akémsi modeIu antipohádky
s dÚnr.enmattovskfm ne.jhorším moŽnlm koncem' K|Ímovi m|adí muŽ-
ští aktivní hr.dinové 1dou bojovat se zbě|esněnfm z|em - v pohádkách
s drakem, čer"nokněŽníkem, u | .K|ímy s mechanismem' BojujÍ jen čest-
nymi prostĎedky. V pohádkách je pňesně Wmezeno dobro a z|o, hra-
nici mezi nimi ne|ze nepoznat' pohádkoví hrdinové proto VyhráVaJí.
K|ímovi  hrd inové se pohybují v j iném světě,  a|e neuvědomují s i ,  Že hna-
nice dobra a z|a by|a rozmazána, Že uŽ nep|atí pevny jasn.y řád ani j is.

toty, na kter.é se |ze vŽdy spo|ehnout. V K|Ímově světě není nic 1isté,
'jen na povrchu je jeho svět podobny star.ému světu z pohádek, pod
nÍm se však skrlvá zcela 1iná skutečnost, mimo jiné číhajícÍ mecha-
nismus,  ktery nenápadně, a|e vy lnva|e vše poh|cuje a pňehodnocuje.
V takovém světě jsou čestné prostňedky souboje pňedem odsouzeny
k orohňe.

Zíete|ná je autor .ova inteIektuá ln i  skepse a sarkasmus. Jeho hry
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jsou varujícími apokalypt ick lmi  obrazy,  kam aŽ svět  m Že dojÍt ,
bude-| i  pokračovat ve svém podňizovánÍ se mechanismu, ve svém
zmechanizovávání.  Dany stav je pro | .K lÍmu v lchozÍ mode|ovou s i tu-
acÍ, aby pak vytvoř i I  svŮj  hn zně var^ujÍcí ňád skutečnost i  s  v|astními
zákoni tostmi.  Téměň ve všech hrách ze šedesát lch |et ,  v l j imku tvorí
K |á ra  a  dva  pán i ,  z koumá  obdobnou  z ák |adní  s t tuac i :  j ak  s i  mecha .
n ismus neÚprosně podr.obuje postavu. S i tuac i ,  z  níŽ autor nena-
značuje Žádné v lchodisko.  Zdr]rrazĎuje beznadějnost ,  depres ivnost
této s i tuace '  napň':  stupĎovanÝm napětÍm v prŮběhu hr.y.

K|Ímovy hry s i  záměrně veImi zuŽují své téma, nejde j im o široce
pojaté obnazy za|oŽené na psycho|ogické h|oubce a vazbách.  H|avní
. je sugest ivní podánÍ Ústňední s i tuace,  k čemuŽ pomáhají postavy -
vyhnaněné | idské typy a poutavy pňíběh či vy7voj  s i tuace.  TÍm vším
má |.K|íma velmi bIízko k F.DŮrrenmattov i '

Je otázkou, do jaké míry. jsou K|ímovy hry d iaIogem s d ivákem,
do jaké míry dáva1Í d ivákovi  prostor k jeho v|astní akt iv i tě .  Či jsou
jen rébusem pňedIoŽen!m k roz|uštění,  za ně]Ž je odměnou jedno-
značné vyznéní? Jak s i  mŮŽe d ivák do K|ímovfch hen dosazovat své
v|astní zkušenost i  a hIedat a na|ézat v n ich hIubšÍ metafyz ické ot ,áz-
ky a prob|émy? MÍr^ou nedoĎečenost i  se jednot| ivé K|ímovy hry I iší -
na jednom pÓ|U Stojí vynazně modelovy,  aŽ jednoznačně schemat ic-
ky Ženich pro Marcelu, na Straně dr"uhé tajemn! mnohoznačn!
Mistr.

Mnohé h ry  | ' K |Ímy  j sou  nepochybně  i n sp i rované dobovou  spo Ie .
čenskou a pol i t ickou s i tuací.  PňestoŽe by l  tento aspekt s i |ně vnímán
v  době  j e j i ch  v zn i ku ,  bud i |  | ' K |Íma ,  pňedevšÍm SVou  pnvo t i nou
Zámkem, i  obecnější d iskuse o mode|ovém dnamatu jako o moŽné
nové | i n i i  českého  d ramatu .

Pouze jako časové a|egor ie dobové po| i t ické a spo|ečenské s i tua-
ce by|y K|ímovy hr.y mnohdy chápány pňedevšÍm v 7o.  a 8o.  Ietech
v zahr"aničí, kde by| bohuŽe| bohat!  kr i t ickÝ oh|as ve|mi často zde.
formovany po| i t ickfmi aspekty umě|e vk|ádanfmi do Klímovlch her,
je j ichŽ uvádění by|o povaŽováno za čin soI idar i ty s  t rpÍcí zemí
a s je jÍm ut lačovanym spisovateIem. Čtenár" takovlchto necenzí
musí mít někdy poc i t ,  Že recenzent id ivad|o,  kter"é K|ímovu hr.u
uved|o ,  by  s i  za s |ouŽ i I i  o cenění  Za  SVoU odvahu '

Zmíněné hry ne|ze a|e omezi t  na tuto dobovou novinu.  K|Ímova
dramata se zabyvají obecnějšími tématy d iskutovanymi v šedesá-
t l ch  l e t ech ,  zmÍněnou  bezmocí  č|ověka  vŮč i  samohybnému mecha -
nismu, kafkovskou osamě|ostí,  c izotou,  Úzkostí ve světě bez pev-
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n.fch 1 istot  i  bez moŽnost i  kontaktu s ostatními | idmi,  z  toho p|y-

noucí nekomunikovate|ností jazyka,  kdy | idé Ži1í ve svém uzavňeném

světě i Iuzí,  nadějÍ a vzpomÍnek na minuIost .

Umě|ecké kvaI i ty K|ímovych her by|y bohuŽeI ve většině interpne-

Eací zastíněny dobov17mi z jednodušující analogiemi i  všeobecnou pňí.

I išnou poI i t izací umění. |van K|íma 1e jako dramat|k téměr Zapome-

nut,  pňestoŽe jeho hry nejsou pouhym hiStor iCkÝm dokumentem

o atmosféňe uměnÍ šedesát lch |et ,  a le jsou,  či  moh|y by b./ t  insp i-

rat ivní dodnes.
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nych j is tot  i  bez moŽnost i  kontaktu s ostatními | idmi,  z  toho p|y-
noucÍ nekomunikovate|nostÍ 1azyka,  kdy | idé Ži|í ve svém uzavňeném
světě i luzí,  nadějÍ a vzpomínek na minu|ost .

Umě|ecké kvaI i ty K|ímov.fch her by|y bohuŽeI ve většině interpre-
|ací zastíněny dobovlmi z jednodušu1ícÍ ana|ogiemi i  všeobecnou pňi

I išnou poI i t izací umění. |van K|íma je jako dramat ik téměň zapome-
nut,  pňestoŽe jeho hr"y nejsou pouh.fm histot . ick lm dokumentem
o atmosféňe umění šedesát lch |et ,  a|e1sou, či  moh|y by b./ t  insp i-
nat ivní dodnes.
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