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Setkání Julese Dassina s řeckou tragédií 

EVA STEHLÍKOVÁ

Když ve věku 96 let zemřel Jules Dassin, světové agentury přinesly zprávu, že odešel ame-
rický filmař, mistr žánru film noir. Pravda ovšem je, že jeho výtečné filmy ze čtyřicátých let
(Brute Force a The Naked City) by asi byly zapomenuty, nebýt toho, že odešel do evropského 
exilu, když se ocitl během antikomunistického honu na čarodějnice v padesátých letech na 
černé listině. Ve Francii natočil Du rififi chez les hommes (1955, Rvačka mezi muži), vychá-
zející z novely Augusta le Bretona. Ten je dodnes připomínaný díky legendární dvaatřiceti-
minutové scéně, která je hrána bez dialogu a bez hudebního podkresu. Za tento film, který
François Truffaut s obdivem označil za nejlepší film noir, který kdy viděl, dostal Dassin cenu
pro nejlepšího režiséra na festivalu v Cannes roku 1955. Dodnes je tento film považován
za jeden z největších francouzských snímků z žánru film noir. Je možné, že nakonec zbude
v dějinách filmu právě jen odkaz na tuto proslulou scénu loupeže, ačkoli Dassin natočil mnoho
filmů, za mnohé z nich byl oceněn a pracoval na nich s nejslavnějšími herci své doby.

Nezemřel ovšem v Americe ani ve Francii, ale v zemi, která se mu stala osudem, v Řec-
ku, kde mu bylo uděleno roku 1981 občanství. Sám o sobě řekl tento velký filhelén, který
byl jedním z osmi dětí židovského holiče z Ruska usazeného v Middletownu v Connecticutu, 
že byl Řekem ještě dřív, než o tom sám věděl. Ke zprávě o úmrtí pronesl do médií s typic-
kým antickým patosem kondolenci i tehdejší řecký předseda vlády Kostas Karamanlis.1 

Dassinův první film věnovaný Řecku byl natočen ještě ve Francii. Film Celui qui doit 
mourir (1957, Ten, který musí zemřít) byl založen na románu Nikose Kazantzakise Kristus 
znovu ukřižovaný. I když patří k méně známým Dassinovým filmům, je to dílo velmi zajíma-
vé a naplněné vroucím humanismem. Ve filmu se pracovně poprvé sešel s Melinou Merkuri, 
která se stala múzou jeho filmů. Z nich především komedie Ποτέ την Κυριακή (1970, Never 
on Sunday) obletěla celý svět – také díky známé písni Τα παιδιά του Πειραιά (Děti z Pi-
rea) Manose Chatzidakise, který získal Oskara za nejlepší hudbu. Svižná komedie o mladém 
americkém filozofovi s dobrým jménem Homer a jeho setkání s okouzlující prostitutkou, kte-
rá rozvrátí všechny jeho představy o Řecku, obsahuje i půvabnou pygmalionovskou pasáž. 
Homer se totiž snaží Iliu převychovat, nutí ji změnit životní styl, číst dobrou literaturu. Na 
základě filmu vznikl i muzikál Illya Darling režírovaný Dassinem, který běžel na Brodwayi, 
ve Filadelfii, Torontu a Detroitu v letech 1967–1968.2 Charismatická Melina Merkuri pak 
ztvárnila komplikované hrdinky dvou dalších filmů – filmu Phaedra z roku 1962, moderní 
adaptace Euripidova Hippolyta založené na melodramatu napsaném Margaritou Lyberaki,3 

1 „Řecko pociťuje zármutek nad ztrátou vzácné lidské bytosti, důležitého tvůrce a skutečného přítele. Jeho nadšení, 
energie, bojovný duch a šlechetnost nebudou nikdy zapomenuty,“ prošlo internetem.

2 Melina Merkuri hrála titulní roli. Byla za ní nominována na Tony Award, inscenace sama si vysloužila mnoho 
recenzí – od velmi nadšených až po zcela negativní.  

3 TSOMIS 2002, 107–116.
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a Κραυγή γυναικών (A Dream of Passion)4 z roku 1978, drama herečky, která studuje roli 
Médey a navštěvuje ve vězení matku, která – jako Médea – zavraždila své děti. 

Všechny tyto tři filmy spojuje jeden motiv: dědictví řecké tragédie.5 Ve filmu Never on 
Sunday má půvabnou podobu diskuse o řecké tragédii, která probíhá mezi filozofem a pro-
stitutkou poté, co se zjistí, že veskrze pozitivní Ilia nechápe podstatu tragédie a má zato, že 
všechno vždycky dobře skončí. Její přátelé dávno znají její výklady Médey či Oidipa. Ho-
mer však musí přímo při představení tragédie zjistit, že její víra je neotřesitelná: zatím co 
publikum v divadle Heroda Attika pláče, dojatá Ilia dává najevo, že vše jde tak, jak říkala. 
Důkazem je to, že se představitelka Médey přijde na konci uklonit s dětmi. Znamená to, že 
je jenom někde schovala, všechno dobře dopadlo, Iasón se k ní vrátil – a všichni radostně 
odešli na pláž k moři. Atmosféra pirejských doků s jejich hospůdkami a jejich typickým 
mužským osazenstvem je přerušena vlastně jen jednou, a to právě když po představení 
Médey klopýtají obě strany sporu noční Akropolí…

Dassinova Phaedra je příběh z druhé strany sociálního spektra, ze života bohatých do-
kařů. Sleduje v kostře dobře známý mytologický příběh. Faidra (novořecky Fedra), žena 
dokařského magnáta Thanose6 (Raf Vallone, hvězda neorealistických filmů), se zamiluje
do Alexe, Thanosova syna z prvního manželství. Ten žije v Londýně a zajímá se daleko 
spíše o výtvarné umění než o to, aby převzal rodinný podnik (Anthony Perkins, kterého 
dva roky předtím proslavila role Normana Batese v Hitchcockově Psychu). Jejich cit vzpla-
ne okamžitě a není v silách ani jednoho z nich se ubránit. Když Faidra sdělí muži, že má 
poměr s Alexem, otec jej vyžene a potupí. Zoufalý Alex se zabije v autě, které mu otec 
daroval, a Faidra, která marně vede boj s vášnivým citem, spáchá sebevraždu. Některé 
aluze spojující moderní příběh s antickým mýtem jsou samozřejmě lehce čitelné, třebaže je 
tu marné toužení Faidřino po nevlastním synovi radikálně odstraněno – tento Hippolytos 
opětuje macešinu lásku a po vzoru Racinově je tu přidána mladá konkurentka, na niž tvrdá 
a nelítosná Faidra žárlí. Trochu ironický je pochopitelně konec Alexův – není usmýkán 
koni, zabije se (jak ostatně odpovídá době) v autě s mnoha koňmi pod kapotou… Dnes už se 
asi nikdo nepozastaví nad odvážnou milostnou scénou, která byla ve své době označena za 
skandální. Spíš se stále podivujeme nádherné Theodorakisově písni na slova Nikose Gat-

sose nebo závěrečnému Perkinsovu zpěvu Bacha mísícího se s řevem motorů. Senekovsky 
zuřivá vášeň titulní hrdinky nám neumožňuje, abychom se s ní identifikovali. Když si celá
v bílém a ukryta za tmavými brýlemi bezohledně razí cestu davem hořekujících černých 
vdov po námořnících, je nám jasné, že skutečná tragédie se odehrává jinde.

Ačkoli Euripidova tragédie Hippolytos je jasným pretextem tohoto filmu, jeho znalost
není nikterak nutná. Příběh může být vnímán prostě jako melodramatický milostný troj-
úhelník se špatným koncem. Valná většina diváků nezná etymologii jména „Hippolytos“. 
Potom prezentace parthenonského vlysu při úvodních titulcích a setkání Faidry s Alexem, 
kreslícím hlavu koně z Parthenónu, je pro ně pouhou turistickou atrapou (ať už spojenou 
s Britským muzeem nebo s dědictvím řecké plastiky). Symbolické spojení Faidry se stejno-
jmennou lodí, kterou křtí a která pak na moři ztroskotá, je pro diváka zcela jasné. S příbě-
hem Hippolyta však nemusí být vůbec spojováno.

Naproti tomu motiv Médey prostupující A Dream of Passion je nepřehlédnutelný a interpre-
tace filmu je bez něho zcela nemožná. Sama tragédie figuruje ve filmu ve dvou podobách – v po-
době filmu, který natáčí BBC a v konečné podobě inscenace odehrávající se v divadle v Delfách.7 
Navíc, jak už bylo řečeno, hlavní hrdinka filmu Maia představující Médeu (Melina Merkuri) na-
vštěvuje mladou (zřejmě duševně nemocnou) Američanku Brendu (Ellen Burstyn), která je ve 
vězení, protože zabila své tři děti, aby se pomstila svému muži. Main zájem o Brendu je dvojí. 
Jednak je to na počátku pouhý reklamní trik, jednak se chce osudem vražednice inspirovat a najít 
tak klíč ke své roli. Obě ženy však mají cosi společného s Médeou: jsou cizinky. Brenda se nikdy 
nedokázala přizpůsobit zemi, ve které žila, nikdy se nenaučila řecky a děti, ve čtvrti, v níž bydlela, 
na ni volali: „Cizinko!“ Také Maia byla všude cizí. Když žila v zahraničí, říkali jí: „Kdy se konečně 
vrátíš do Řecka?“ Teď, když se vrátila, ozývají se hlasy: „Kdy odjíždíš?“ V hysterické scéně „na 
pravdu“ se Maia přizná, že zradila svou milovanou přítelkyni a že zabila své nenarozené dítě, 
aby si nezničila kariéru. Je tedy i ona zrádce a vražedkyně (a její oddaný muž tím celá léta trpí). 
Není tedy divu, že se obě postavy začnou prolínat. Navíc je zřejmé, že role Mai je na tělo ušita 
Melině Merkuri (dalo by se říci, že její osud je pretextem postavy Mai): Život Merkuri v emigraci 
a zřejmě i její osobní problémy jsou pro řeckého diváka dostatečně známé a podporují představu 
ztotožnění obou filmových hrdinek. Maino postupné pronikání do Brendina osudu a uvědomová-
ní si souvislostí vlastního života proměňuje její interpretaci Médey, ne vždy k radosti režiséra  
Kostase, někdejšího Maina milence (Andreas Vutsinas). Ten si přeje, aby Maia naplnila jeho vizi 
(„Celá Médea je o lásce, vášni a kouzelnictví… Médeinou bohyní je Hekaté.“).

Nakonec Maia dokáže splynout s postavou, kterou ztvárňuje – ne však intelektuálně 
(jak se ji snažil pohnout Kostas tím, že hercům předvádí úryvek z Bergmanovy Persony), 

4 Anglický titul odkazuje k Shakespearovi (Hamlet ii, 2, 543):
 Is it not monstrous that this player here, 

But in a fiction, in a dream of passion,
Could force his soul so to his own conceit 
That from her working all his visage wann‘d, 
Tears in his eyes, distraction in‘s aspect, 
A broken voice, and his whole function suiting 
With forms to his conceit? and all for nothing!

5 Dassinovy filmy Phaedra a A Dream of Passion zaznamenaly ve svých studiích věnovaných antické tematice ve 
filmu  MACKINNON 1986, 98, 156, SOLOMON 2001, 268–269, 273–274 a MCDONALD 1983.

6 TSOMIS (2002, 111) upozorňuje, že Thanosovo příjmení Kyrilis obsahuje aluzi na jeho panství nad mořem (κύριος 
+ ἅλς) a nepochybně odkazovalo i k tehdejšímu vládci moří, rejdaři Onassisovi.

7  Melina Merkuri se objevila roku 1976 – po patnácti letech absence na scéně –  v Euripidově tragédii inscenované 
ve Státním divadle Severního Řecka. Jejím režisérem byl Minos Volonakis. Inscenace objela celou Makedonii 
a objevila se i v divadle na Lykavittu, ale nebyla přijata do oficiálního programu festivalu v Epidauru. Říkalo se jí
proto „Médea v exilu“. Ve filmu je využita tato inscenace, ale v konečné fázi je přesazena do prostředí delfského 
divadla, které je pochopitelně výtvarně zajímavější než nové divadlo na Lykavittu. Autorem užité adaptace je 
rovněž Minos Volonakis (1925–1999).
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pravdu“ se Maia přizná, že zradila svou milovanou přítelkyni a že zabila své nenarozené dítě, 
aby si nezničila kariéru. Je tedy i ona zrádce a vražedkyně (a její oddaný muž tím celá léta trpí). 
Není tedy divu, že se obě postavy začnou prolínat. Navíc je zřejmé, že role Mai je na tělo ušita 
Melině Merkuri (dalo by se říci, že její osud je pretextem postavy Mai): Život Merkuri v emigraci 
a zřejmě i její osobní problémy jsou pro řeckého diváka dostatečně známé a podporují představu 
ztotožnění obou filmových hrdinek. Maino postupné pronikání do Brendina osudu a uvědomová-
ní si souvislostí vlastního života proměňuje její interpretaci Médey, ne vždy k radosti režiséra  
Kostase, někdejšího Maina milence (Andreas Vutsinas). Ten si přeje, aby Maia naplnila jeho vizi 
(„Celá Médea je o lásce, vášni a kouzelnictví… Médeinou bohyní je Hekaté.“).

Nakonec Maia dokáže splynout s postavou, kterou ztvárňuje – ne však intelektuálně 
(jak se ji snažil pohnout Kostas tím, že hercům předvádí úryvek z Bergmanovy Persony), 

4 Anglický titul odkazuje k Shakespearovi (Hamlet ii, 2, 543):
 Is it not monstrous that this player here, 

But in a fiction, in a dream of passion,
Could force his soul so to his own conceit 
That from her working all his visage wann‘d, 
Tears in his eyes, distraction in‘s aspect, 
A broken voice, and his whole function suiting 
With forms to his conceit? and all for nothing!

5 Dassinovy filmy Phaedra a A Dream of Passion zaznamenaly ve svých studiích věnovaných antické tematice ve 
filmu  MACKINNON 1986, 98, 156, SOLOMON 2001, 268–269, 273–274 a MCDONALD 1983.

6 TSOMIS (2002, 111) upozorňuje, že Thanosovo příjmení Kyrilis obsahuje aluzi na jeho panství nad mořem (κύριος 
+ ἅλς) a nepochybně odkazovalo i k tehdejšímu vládci moří, rejdaři Onassisovi.

7  Melina Merkuri se objevila roku 1976 – po patnácti letech absence na scéně –  v Euripidově tragédii inscenované 
ve Státním divadle Severního Řecka. Jejím režisérem byl Minos Volonakis. Inscenace objela celou Makedonii 
a objevila se i v divadle na Lykavittu, ale nebyla přijata do oficiálního programu festivalu v Epidauru. Říkalo se jí
proto „Médea v exilu“. Ve filmu je využita tato inscenace, ale v konečné fázi je přesazena do prostředí delfského 
divadla, které je pochopitelně výtvarně zajímavější než nové divadlo na Lykavittu. Autorem užité adaptace je 
rovněž Minos Volonakis (1925–1999).
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ale emocionálně. Prožitek tragiky a smutek nad ztrátou milovaných bytostí tak poznamenal 
finále filmu, v němž probíhá paralelní děj: Ellen vraždí své děti, zatímco Maia exceluje v zá-
věrečné pasáži z Euripidovy Médey v Delfách. 

Tak jako ve filmu Phaedra i zde buduje Dassin atmosféru Řecka pomocí vizuálních od-
kazů na antickou kulturu: Pod titulky se zjevují řecké nápisy tesané do kamene, detaily 
antického divadla (především schody) a Parthenónu (kanelury dórských sloupů), čitelná 
připomínka práce velkého řeckého scénografa Dionysia Fotopulose, který je autorem kos-
týmů. Zkouškám na Médeu dominuje chór žen v černém, typický prvek řeckých inscenací 
antického dramatu, jakási spojnice mezi minulostí a současností, stejně jako píseň, kterou 
zpívá Maia s Dimitrisem, představitelem Iasóna (Dimitris Papamichail). 

Za film A Dream of Passion obdržel Jules Dassin Zlatou palmu na festivalu v Cannes roku 
1978. Shodou okolností to byl i poslední film, který s Melinou Merkuri natočil a poslední film,
ve kterém herečka účinkovala. Vzpomeňme, že jako Maia s jistou ironií hovoří o tom, že je už 
stará, aby točila filmy. Pak už zřejmě jen propůjčila hlas vypravěčce ve filmu Γυναίκες στην 
εξορία (Ženy ve vyhnanství) v roce 1981 a věnovala se politice. Stala se první ministryní 
kultury (a také starostkou Atén). Také Dassin od osmdesátých let už netočil filmy, ale dále
pracoval pro divadlo8 a připravil Melině Merkuri triumfální návrat na scénu.9 Byl dále v Řec-
ku ctěn pro filmy, které zemi daroval, i pro svou neutuchající činnost ve prospěch Řecka. Ne-
může být zapomenuto, že po boku Meliny Merkuri bojoval proti juntě.10 I po její smrti třímal 
její prapor a bojoval za navrácení Elginových mramorů do Řecka. Bohužel se nedožil otevření 
nového aténského muzea, které je pro návrat parthenónského vlysu připraveno…
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Η συνάντηση του Ζυλ Ντασέν με την ελληνική τραγωδία

EVA STEHLÍKOVÁ

Όταν πέθανε Ο Ζυλ Ντασέν στην ηλικία των 96 χρονών, τα διεθνή πρακτορεία 
ειδήσεων ανακοίνωσαν ότι έφυγε o δεξιοτέχνης του φιλμ νουάρ Αμερικανός σκηνοθέτης 
κινηματογράφου. Είναι όμως γεγονός ότι οι αριστουργηματικές ταινίες του από τη δεκαετία 
του ΄40 – Brut Force (Ο δήμιος των κολασμένων) και Naked City (Γυμνή πόλη) – κατά 
πάσα πιθανότητα θα είχαν ξεχαστεί, εάν δεν είχε διαφύγει στην Ευρώπη, όταν βρέθηκε 
κατά την περίοδο του μακαρθισμού στη δεκαετία του ΄50 στη μαύρη λίστα του Χόλιγουντ. 
Στη Γαλλία γύρισε την ταινία Du rififi chez les hommes (1955, Ριφιφί), η οποία βασίζεται 
στη νουβέλα του Auguste le Breton. Αυτή συζητιέται μέχρι σήμερα για τη θρυλική σκηνή 
των 32 λεπτών χωρίς διάλογο και μουσική υπόκρουση. Με την ταινία αυτή, που την ονόμασε 
με θαυμασμό o Francois Truffaut το καλύτερο φιλμ νουάρ, που έχει δει, κέρδισε o Ντασέν
το βραβείο για τον καλύτερο σκηνοθέτη στο Φεστιβάλ των Καννών το 1955. Και το έργο 
αυτό θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα καλύτερα γαλλικά φιλμ νουάρ. Είναι πιθανό, ότι 
τελικά θα μείνει στην ιστορία του κινηματογράφου μόνο αυτή η αναφορά στην περίφημη 
σκηνή της ληστείας, αν και o Ντασέν έχει γυρίσει πολλές ταινίες που για πολλές απ’ αυτές 
έχει βραβευθεί και συνεργαστεί με τους πιο διάσημους ηθοποιούς της εποχής του.

Δεν πέθανε όμως στην Αμερική, ούτε στη Γαλλία, αλλά στη χώρα, που στάθηκε μοιραία 
για τη ζωή του, στην Ελλάδα, όπου το 1981 απέκτησε την ελληνική υπηκοότητα. Αυτός 
o μεγάλος φιλέλληνας ήταν ένα από τα οκτώ παιδιά ενός Εβραίου κουρέα από τη Ρωσσία, 
που εγκαταστάθηκε στο Μίντλταουν του Κονέκτικατ, και υποστήριζε για τον εαυτό του, 
ότι ήταν Έλληνας πριν ακόμα γνωρίσει την Ελλάδα. Μαζί με την είδηση για το θάνατo 
του Ντασέν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εξέφρασε με χαρακτηριστικό αρχαίο πάθος τα 
συλλυπητήριά του o τότε Έλληνας πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής.1

Την πρώτη του ταινία, αφιερωμένη στην Ελλάδα, την γύρισε όταν βρισκόταν ακόμα στη 
Γαλλία. H ταινία Celui qui doit mourir (1957) βασίστηκε στο μυθιστόρημα του Νίκου Κα-
ζαντζάκη Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Παρά το γεγονός ότι ανήκει στις λιγότερο γνωστές 
ταινίες του Ντασέν, είναι πολύ ενδιαφέρουσα και ιδιαίτερα ανθρώπινη. Στην ταινία αυτή για 
πρώτη φορά συνεργάστηκε με τη Μελίνα Μερκούρη, η οποία έγινε και η Μούσα των ταινιών 
του. Από αυτές ειδικά η κωμωδία Ποτέ την Κυριακή (Νever on Sunday, 1960) κυκλοφό-
ρησε με μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο – και επίσης χάρη στο γνωστό τραγούδι Τα 
παιδιά του Πειραιά του Μάνου Χατζιδάκι, για το οποίο κέρδισε το ΄Οσκαρ για την καλύτερη 
μουσική. Πρόκειται για μία ζωντανή ταινία για έναν νεαρό Αμερικανό φιλόσοφο με το ωραίο 
όνομα Όμηρος και τη συνάντησή του με τη γοητευτική πόρνη Ίλια, η οποία ανατρέπει όλη 

1 «Η Ελλάδα θρηνεί την απώλεια ενός σπάνιου ανθρώπου, ενός σημαντικού δημιουργού και 
πραγματικού φίλου. … το πάθος, η ακατάβλητη δημιουργική του ενέργεια, η αγωνιστικότητα και η ευγένεια του 
θα μείνουν αξέχαστα,» μπορούσαμε να διαβάσουμε στο Διαδίκτυο.


