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Snad mají pravdu básníci – hlavní je láska. 
Aneb partnerské a milostné vztahy  

v díle Woodyho Allena

Andrea Holešová

University of Ostrava

Abstrakt

Jedním z typických rysů díla Woodyho Allena je touha jeho postav po lásce a intimitě. Tento článek 
představuje Allenova typického mužského protagonistu jako člověka, který kromě naplnění svých 
fyzických potřeb touží po ideální ženě a hledá dokonalost, zároveň však pochybuje o možnosti 
harmonického partnerského soužití, cítí se ohrožen dominantními ženami a navazuje vztahy, které 
jsou předurčeny k zániku. Pozornost je věnována schématu Galatea-Pygmalion, v souladu s nímž 
Allen prezentuje vztahy mezi mladými ženami a staršími muži, kteří fungují jako autorita a utvářejí 
osobnost a názory svých partnerek. V neposlední řadě se tento článek zaměřuje na Allenův přístup 
k manželství a jeho zájem o dynamiku vztahů mezi zákonnými partnery.

Abstract

The need for love and intimacy shared by the characters created by Woody Allen is one of the typi-
cal features of Allen’s work. This article presents the typical male protagonist as a man who, apart 
from satisfying his physical needs, longs for an ideal woman and wants relationships to be perfect, 
but at the same time doubts the possibility of a harmonious love affair, feels threatened by dominant 
women and seeks relationships which are predestined to fail. Attention is paid to the Galatea-
Pygmalion model applied by Allen when presenting relationships between young women and older 
men, who act as authorities insisting on the right to influence the personality and opinions of their 
partners. The article also focuses on Allen’s portrayal of marriage and on his interest in relation-
ships between husbands and wives.
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Již přes čtyřicet let stojí milostný život a úskalí vztahů mezi muži a ženami v popředí 
zájmu amerického herce, režiséra, spisovatele, scénáristy, komika a hudebníka Woodyho 
Allena. Od šedesátých let 20. století prošel typický protagonista Allenových děl (až do 
konce 20. století až na výjimky ztělesňovaný samotným autorem) v lásce několika fázemi 
– od nesmělého smolaře, často marně usilujícího o přízeň krásných žen, až po sebevědo-
mého profesionála, který sice většinou nemá problém vztahy navázat, přesto však musí 
čelit celé řadě komplikací, které mu život se ženami přináší.

Není neobvyklé, že především Allenovy mužské postavy jsou často rozvedené nebo 
řeší partnerskou krizi v důsledku nevěry či stereotypu spojeného se vztahem. Počáteční 
okouzlení partnerkou záhy vyprchá a postavy si začínají uvědomovat nedostatky a ome-
zení, která pro ně trvalý vztah znamená. Allenovi protagonisté jako by měli strach ze 
závazků – znovu a znovu se zaplétají se ženami, které jsou mladší a poddajné, či na druhou 
stranu pociťují neodolatelnou přitažlivost k takzvaným ženám „kamikadze“, s nimiž vztah 
představuje neodvratitelnou katastrofu.

V Allenově tvorbě se muži mnohdy snaží udržet si svou nezávislost a nechat si ve 
vztahu otevřená zadní vrátka; záchranný kruh pro ně často představuje samostatné bydlení. 
Alvy Singer z Oscary ověnčeného filmu Annie Hallová (Annie Hall, 1977) tak například 
sice neochotně souhlasí s tím, aby se k němu jeho přítelkyně Annie přestěhovala, trvá však 
na tom, aby si zároveň ponechala také svůj vlastní byt, zatímco Ike Davis z filmu Manha-
ttan (Manhattan, 1979) se vehementně brání pokusům své výrazně mladší partnerky Tracy 
strávit u něj noc. Od společné noci je jen krůček ke společnému životu, který pro Allenova 
protagonistu mnohdy představuje ztrátu osobní svobody a hrozbu trvalého monogamního 
vztahu, jehož možností si není zcela jistý.

Allenovy postavy hledají svůj ideál, dokonalou ženu, spojující inteligenci a tělesnou 
krásu, a skvěle fungující vztah. Slovy Allenova Sandyho Batese z mnoha kritiky i diváky 
nedoceněného či rovnou zatracovaného filmu Vzpomínky na hvězdný prach (Stardust 
Memories, 1980), ideální kombinací je žena, která je „mimo postel zakřiknutá, v posteli 
pravý opak“ (Stardust Memories). Za celou řadu jiných postav hovoří také šílený doktor 
z téhož filmu, když o svých vztazích se ženami tvrdí: „Nikdy jsem se nezamiloval, nenašel 
dokonalou ženu. Vždycky něco neklape“ (Stardust Memories). Na čem tedy závisí doko-
nalý vztah? Odpověď na tuto otázku dává opět Sandy Bates, který na dotaz, zda existuje 
dokonalý partner a zda vztahy nestojí na kompromisu, odpovídá: „Ani na kompromisu, 
ani na zralosti či dokonalosti. Musíte mít štěstí. To se lidem nelíbí, protože tak ztrácejí 
kontrolu“ (Stardust Memories).

Stejně jako v jiných oblastech svých životů, také v rovině partnerských vztahů Alle-
novi protagonisté celý život podvědomě touží po nevinnosti a usilují o ni. Ideálem je tedy 
žena, která je přirozená a jejíž city a myšlení nemůže zkorumpovat ani moderní odlid-
šťující společnost. Teprve v momentě, kdy o takovou ženu přicházejí, si Allenovy postavy 
uvědomují, jak mnoho pro ně tato žena znamenala, a idealizují si ji. Bývalá přítelkyně se 
tak mnohdy stává vzorem, s nímž Allenovi protagonisté podvědomě srovnávají všechny 
další potenciální partnerky. Není však překvapením, že žádný další vztah nesnese srovnání 
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s tím bývalým, který však již z nějakých příčin nelze vrátit zpět. Právě tato skutečnost 
poskytuje Allenovým mužským postavám jeden z důvodů, proč se neusadit a pokračovat 
v hledání té pravé.

Přestože je typický Allenův protagonista obvykle posedlý dokonalostí, je patrné, že 
v momentě, kdy jí alespoň zdánlivě dosáhne, často ztrácí zájem, dokonalost jej omrzí a on 
se vydává vstříc dalším milostným dobrodružstvím. Stejně jako již zmíněný šílený doktor 
z filmu Vzpomínky na hvězdný prach, který operativně spojí dvě ženy, aby touto cestou 
zí skal jednu dokonalou partnerku a následně podlehl té druhé, nedokonalé, i další Alle-
novy postavy jsou odsouzeny toužit po něčem, co je jen iluzí a lákavým snem.1 

Allenovy postavy se vyznačují neutuchající sexuální žádostivostí, v nefunkčních vzta-
zích však brzy ztrácejí zájem o intimitu a instinktivně si hledají záminky pro své odmítavé 
chování. V takových případech se Allenův typický protagonista obvykle pokouší vyhnout 
sexu a důvody jeho odtažitého chování bývají zcela irelevantní a průhledné. Alvy Singer 
z filmu Annie Hallová tak s jednou ze svých partnerek například namísto sexu rozebírá 
konspirační teorii o atentátu na prezidenta Kennedyho. Je zřejmé, že ačkoliv sex hraje 
v životě Allenovy persony důležitou roli, ve vztahu se nespokojí pouze s jeho tělesnou 
stránkou, nýbrž nutně potřebuje také lásku a pocit sdílení. V momentě, kdy se Allenovým 
protagonistům nedostává kýžené lásky, mnohdy zvažují možnost sebevraždy či se k ní 
dokonce rovnou uchýlí.

Jak již bylo řečeno, Allenovi protagonisté mnohdy vyhledávají také vztahy s výrazně 
mladšími ženami, jejichž věk slibuje onu kýženou nevinnost a ochotu nechat se svým part-
nerem formovat. Tyto vztahy však obvykle fungují pouze do té doby, než si ženy uvědomí 
své vlastní já, ambice a nedostatky mužů, k nimž do té doby vzhlížely. Partnerky Alleno-
vých postav po jejich boku vyzrávají a vydávají se vlastní cestou, čímž obvykle ještě více 
podlomí důvěru Allenových mužských protagonistů v možnost harmonického trvalého 
vztahu a přispějí k jejich životní skepsi. 

V otázkách partnerských vztahů jsou Allenovy postavy často smolaři bojující s poci-
tem vlastní méněcennosti a sexuální frustrace, nebo naopak střídají ženy a své komplexy 
skrývají pod maskou svůdců. Snad největší potupu a pocit naprostého partnerského selhání 
představuje pro typického Allenova protagonistu možnost, že by jeho partnerka mohla dát 
přednost lesbickému vztahu před životem s ním. 

Tento motiv ohrožení mužského protagonisty jinou ženou, která by mohla zaujmout 
jeho místo, se opakovaně objevuje především v Allenově filmové tvorbě. Zatímco někdy 
se nejhorší noční můry naplní (jako v případě bývalé ženy hlavní postavy filmu Manha-
ttan, která jej opustila kvůli jiné ženě a následně ve své knize neváhala barvitě vylíčit svou 
zkušenost s ním, či v případě protagonisty snímku Vzpomínky na hvězdný prach, Sandyho 
Batese, který náhodou vyslechne, jak se objekt jeho zájmu přiznává ke vztahu s jinou 
ženou), jindy nebezpečí lesbického vztahu zůstává pouze v teoretické rovině – během 
psychoterapie Annie Hallová například projeví názor, že život se ženou by byl mnohem 
jednodušší.

Allenův typický mužský protagonista je ve své podstatě šovinista, který od ženy oče-
kává péči a oddanost a jen špatně se smiřuje s její nezávislostí či dokonce dominancí. 
Například Alvy Singer z filmu Annie Hallová tak bojkotuje intelektuálně nadřazenou 
společnost obklopující jeho ambiciózní manželku Robin a ne náhodou se i další postavy 
cítí nedoceněné po boku silných žen. Stejně jako manžel protagonistky filmu Hana a její 
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sestry (Hannah and Her Sisters, 1986), Elliot, který přiznává: „Chci ženu, které na mně 
záleží!...Jen dáváš a tak málo potřebuješ“ (Hannah and Her Sisters), jiný manžel, Frede-
rick z filmu Interiéry (Interiors, 1978), v sobě dusí frustraci z manželčina úspěchu: „Chci 
se milovat s někým, před kým nemám komplex!“ (Interiors) Jelikož má Allenova typická 
persona ve své podstatě ze žen a vztahů s nimi strach, pokouší se za každou cenu působit 
sebevědomě a svou partnerku ovládat. Pocit vlastní dominance tak Allenovým mužským 
postavám poskytuje obranu proti nástrahám lásky a odmítnutí.

Přestože jsou vztahy včetně jejich fyzické stránky jedním ze stěžejních témat Woo-
dyho Allena, jehož persona se od počátku Allenovy kariéry, reprezentované především 
žánrem jevištních skečů, nebojí otevřeně přiznat svá selhání v sexu a neúspěchy u žen, 
sex v Allenově podání nepůsobí nijak odpudivým dojmem a nevzbuzuje pohoršení. Jak se 
domnívá také Vittorio Hösle, německý filozof a autor knihy Woody Allen: An Essay on the 
Nature of the Comical,

Woodyho postava dává bezostyšně najevo své problémy s erekcí. Komická síla Woo-
dyho sexuálních vtipů obvykle nepramení z toho, že by obcházel potlačované sexu-
ální pudy ve stylu Freuda, protože v takovýchto vtipech se sexuální význam obvykle 
objevuje na konci náhle a maskovaný. Naproti tomu Allen, který se zabývá bohem 
dvacátého století, tedy sexem, často používá strategii snížení jeho hodnoty…začne 
s něčím sexuálním a odebere sexuální napětí. Jeho efekt je tudíž antipornografický. 
Allan Felix hovoří o svých líbánkách s Nancy, která jej právě opustila -“strávil jsem 
celé dva týdny v posteli. Měl jsem úplavici.“ A Cliff Stern říká své ženě, že si vzpo-
míná na přesný den, kdy měli naposledy sex, ačkoliv je to už dávno – protože to 
byly Hitlerovy narozeniny. Když Ike, vyprovokovaný Maryinou poznámkou, že její 
jezevčík je náhrada za penis, odpovídá, že by v jejím případě očekával dogu, není to 
on, kdo je obscénní; dělá si legraci z její obscénnosti, přičemž dokazuje pozoruhodný 
psychologický důvtip.  (50–51)

Příklady, které Hösle uvádí, mimo jiné odkazují na tradici židovského humoru, z něhož 
Woody Allen ve svém díle velmi často vychází. Allen i zde využívá svou oblíbenou jux-
tapozici dvou protichůdných pojmů, když nejprve evokuje sexuální význam, který však 
vzápětí vyvrátí něčím tak asexuálním, jako je například úplavice.

Někteří autoři, mezi nimi například Richard Blake či Ronald D. LeBlanc (in Silet  
100–111), vidí v Allenově díle také spojitost mezi intimitou a jídlem. Podle nich se jídlo 
v pojetí Woodyho Allena stává metaforou pro lásku či sex. Postavy se setkávají v restau-
racích, jejichž druh obvykle odráží charakter těchto postav – módní hollywoodská vege-
tariánská restaurace v případě uvolněné mladé zpěvačky Annie Hallové, cukrárna, kam 
Isaac Davis z filmu Manhattan vezme svou mladičkou školou povinnou přítelkyni, či tra-
diční Carnegieho lahůdkářství, v němž zasloužilí komici vzpomínají na svého neúspěš-
ného kolegu, židovského uměleckého agenta Dannyho, ve filmu Danny Rose z Broadwaye 
(Broadway Danny Rose, 1984).

Jídlo provází také významné okamžiky života Allenových protagonistů – rodiny se 
setkávají u večeře (v případě filmu Hana a její sestry tvoří opakované večeře u příleži-
tosti Dne díkuvzdání rámec celého příběhu) a postavy spolu při jídle prožívají intimní 
chvíle. Jídlo a vztah Allenových postav k němu také odrážejí povahu partnerských vztahů. 
Zatímco pro protagonistu filmové povídky Oidipus dnes (Oidipus Wrecks),2 Sheldona 
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Millse, se tak například symbolem něžných citů stává rosolem obalené kuřecí stehno, které 
mu na cestu zabalila jeho nová židovská přítelkyně Treva, v jiných případech nevydařená 
večeře symbolizuje dysfunkční vztah – Sonja z Allenova filmu Láska a smrt (Love and 
Death, 1975) vaří svému nemilovanému muži beztvaré a nechutné pokrmy ze sněhu stejně 
chladné jako jejich vztah (Blake 63), a špatné kuchařské schopnosti manželky protago-
nisty filmu Seber prachy a zmiz (Take the Money and Run, 1969) vypovídají o vztahových 
potížích. 

Jako i v mnoha dalších ohledech, také symbolika jídla odkazuje na židovskou tradici, 
z níž Allen do značné míry čerpá. Pro židovské etnikum, které v minulosti muselo pře-
žít období, kdy v původní vlasti či nacistických koncentračních táborech mnohdy trpělo 
nedostatkem potravy, představuje jídlo lásku a pohostinnost. Jak ve své knize Yiddishe 
Mamas: The Truth About the Jewish Mother píše Marnie Winston-Macauleyová, prostřed-
nictvím jídla židé vyjadřují lásku svým nejbližším a židovská žena jednoduše považuje za 
důležité někoho nakrmit (19).

Jak již bylo řečeno, přístup Woodyho Allena k otázce vztahů a sexu se v rámci jeho 
díla liší, a to především v závislosti na fázi a také na žánrech jeho tvorby. Na počátku všeho 
byl Woody-komik. V šedesátých letech 20. století se na pódiích především newyorských 
barů a klubů začal objevovat malý, zrzavý muž s typickou dikcí a druhem humoru, který se 
lišil od většiny ostatních populárních komiků své doby. Postava, kterou přijal na scéně za 
svou, brzy oslovila celou řadu lidí, kteří se do jisté míry identifikovali s pocity a obavami, 
které Woody-komik ztělesňoval. V tomto období ještě Woody Allen neřeší otázku trvalosti 
vztahů, ale zaměřuje se především na jejich fyzickou stránku. Téma sexu se stalo typickým 
rysem klubových vystoupení a následně také Allenovy především rané filmové tvorby.

V šedesátých letech, kdy Ameriku ovládla sexuální revoluce, Woody Allen zosobňo-
val to, po čem publikum prahlo. Jen málokdo by v malém, nejistém chlapíkovi spatřoval 
sexuální šelmu a úspěšného svůdce žen. Ačkoliv se na pódiu tvářil blazeovaně a sám sebe 
označoval za „hřebce“, na první pohled odporoval vžité představě mužného hrdiny. Kaž-
dodenní prohry v lásce této nově vznikající postavy pak byly vlastní celé řadě lidí. 

Otevřená zpověď Allenovy postavy o vlastní sexuální neschopnosti vysílala jasný sig-
nál – když já mohu přiznat vlastní prohry a nesetkat se s posměchem okolí, můžete to udě-
lat i vy. Ve svém článku nazvaném “The Outsider” se spisovatel, esejista a novinář píšící 
pro časopis The New Yorker Adam Gopnik zamýšlí nad příčinou vzestupu a pádu Woo-
dyho Allena. Okolnosti Allenovy počáteční popularity vidí následovně: „Vytvořil nejlepší 
komedii tím, že si uvědomil, že sexuální revoluce otevřela široký prostor mezi abstraktním 
přesvědčením a skutečným životem – mezi tím, co nás padesátá léta učila říkat, a tím, co 
nám šedesátá a sedmdesátá léta dovolila dělat“ (86–93). Allen skutečně správně pochopil, 
po čem jeho publikum touží, využil atmosféry ve společnosti, která odmítala tabuizovat 
sexualitu, a ve svých skečích zmiňoval sex velmi často.

Jakkoliv se však Woody na pódiu stylizoval do role výkonného milence, jeho činy 
odhalovaly pravý opak – smolaře, který se neustále pokoušel překonat vlastní sexuální 
handicap. Allenova postava z jevištních skečů3 je podle vlastních slov milenec, jehož 
výkonu během svatební noci manželka tleskala ve stoje (skeč Výlet do Evropy – European 
Trip), a velmi citlivý člověk, který když vidí krásnou ženu, chce „brečet, napsat báseň, 
vrhnout se na ni“ (skeč Druhé manželství – Second Marriage). 
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Zdrojem humoru v Allenových jevištních skečích je tedy rozpor mezi jeho image 
sexuálního přeborníka a realitou v podobě úsměvných milostných proher. Ačkoliv Woody 
prezentuje svou postavu jako miláčka žen a skvělého milence, mnohdy nemá šanci své 
schopnosti ani prokázat – jako správný smolař svádí ženu, aby následně zjistil, že je 
v pokoji sám a dívá se na vlastní obraz v zrcadle (skeč Vegas), či namísto očekávaného 
milostného dobrodružství stráví nevydařenou schůzku naslepo s jeptiškou, s níž místo 
tělesných požitků debatuje o Bohu (skeč Druhé manželství).

 Jindy sice k intimnímu styku dojde, výsledek však nijak nepotvrzuje Woodyho pověst 
zkušeného milovníka – jeho postava tak například pro oddálení momentu extáze při sexu 
myslí na hráče baseballu, zatímco jeho partnerka se již dávno sprchuje (skeč Výlet do 
Evropy). Ve světle všech těchto neúspěchů proto není překvapením, že zatímco ve skeči 
Orální antikoncepce (Oral Contraception) je Allenův milostný návrh odmítnut jediným 
rázným „ne“, ve skeči Los (The Moose) i zvíře slaví více úspěchu, když se losovi podaří 
na večírku „skórovat“. 

Dalším tématem, k němuž se Allen ve svých skečích pravidelně vracel, byla kromě 
sexuálních vztahů se ženami především zkušenost s manželstvím. V té době již byl 
skutečný Woody Allen rozvedený a manželství se pro něj stalo bohatým zdrojem inspirace. 
Jeden člověk však, zdá se, nesdílel nadšení z jeho břitkého humoru – bývala žena Harlene 
Rosenová na něj dokonce podala žalobu pro opakované urážky na cti. Vrcholem pro ni 
bylo veřejné zesměšňování jí a její rodiny ze strany bývalého manžela.4 

Ačkoliv nikdy nepadne její skutečné jméno, v Allenových jevištních skečích je bývalá 
manželka nepříliš lichotivě označovaná jako strašlivá paní Allenová či Quasimodo a bývá 
líčena jako nezralá žena, která při koupeli svévolně potápí manželovy lodičky, vaří své 
nacistické recepty jako „kuře Himmler“ a jejíž znásilnění vyvolá místo soucitu posměch.5 

V duchu Allenova humoru má postava dvojí možnost jak vyřešit svou neuspokojivou 
rodinnou situaci – jet na dovolenou na Bermudy, nebo se dát rozvést. Nakonec zvítězí 
druhá varianta, protože „dovolená je za čtrnáct dní pryč, ale rozvod je něco, co má člověk 
nadosmrti“ (Žantovský 10).6 

V šedesátých letech 20. století se Woody Allen kromě své kariéry sólového komika 
začíná věnovat také literatuře a především povídkové tvorbě. Téma svádění a sexuálních 
vztahů se ženami, tak typické pro postavu z jevištních skečů, však v Allenově literární 
tvorbě ustupuje do pozadí – zmínky o milostném životě postav se v povídkách Woodyho 
Allena vyskytují jen ojediněle, vztahy hrají pouze epizodní roli. Taková absence jednoho 
motivu je dána skutečností, že jelikož povídky většinou neprezentují tradičního Allenova 
protagonistu, chybí také typické rysy, které tuto postavu definují.

Byť okrajově, i v povídkách se setkáváme s prototypem smolaře, pro nějž ženy 
představují spíše hrozbu – postava z povídky „Žádný kaddish za Weinsteina“ (No Kaddish 
for Weinstein) je například „impotentní s každou vysokoškolačkou, která měla výsledky 
lepší než chvalitebné. Nejlépe se cítil s absolventkami sekretářských kurzů, ovšem jakmile 
dotyčná žena vyťukala šedesát slov za minutu, zpanikařil a nedokázal podat žádný výkon“ 
(Allen, Bez peří 82). V případě Weinsteina se tak komplikovaný vztah k opačnému pohlaví 
ještě umocňuje obavou a nechutí k intelektuálům, což je další z typických rysů Allenovy 
persony.

Také v povídkách se vyskytuje postava manželky, která se stává cílem Allenova 
ironického humoru. V povídce „Zhrzen osudem“ (By Destiny Denied) tak například 
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vystupuje žena, s níž jediná sexuální zkušenost přiměje manžela k pokusu podřezat si 
zápěstí (Allen, Vedlejší účinky 18), a protagonista povídky „Vzpomínky na Needlemana“ 
(Remembering Needleman) říká: „Dávám mnohem větší přednost kremaci před uložením 
v zemi, a obojímu před víkendem s manželkou“ (Allen, Vedlejší účinky 7).

Ani ve své povídkové tvorbě tedy Woody Allen nenahlíží na manželství nijak 
optimisticky – není proto překvapením, že také v povídce „Na kvarkovou strunu“ (Strung 
Out) z jeho zatím poslední sbírky Čirá anarchie (Mere Anarchy, 2007) jediné, co hrdina 
ví o fyzice je, že „muži stojícímu na břehu utíká čas rychleji než muži ve člunu – obzvlášť 
je-li ten ve člunu s manželkou“ (136). 

Výjimku oproti zbytku povídkové tvorby tvoří dvě Allenovy povídky, „Postava 
Kugelmasse“ (The Kugelmass Episode)7 a „Odplata“ (Retribution) z jeho v pořadí třetí 
sbírky Vedlejší účinky (Side Effects, 1986), v nichž vztahy se ženami stojí ve středu autorova 
zájmu. Obě povídky vyprávějí příběh muže, který hledá ideální ženu a je hnán svými 
sexuálními touhami a vášněmi. Ani v jedné z těchto povídek však milostná dobrodružství 
nekončí velkým úspěchem.

Protagonista první z povídek, postarší profesor humanitních věd Kugelmass, žije již ve 
druhém nespokojeném manželství a touží po novém vztahu, vzrušení a exotice. Kugelmass 
je člověk, který sám o sobě tvrdí, že i v pokročilém věku potřebuje romantiku, lásku a něhu 
(Allen, Vedlejší účinky 31). Jak je pro Allenovy postavy typické, také Kugelmass touží po 
dokonalé ženě. Jediné východisko z neutěšené vztahové reality vidí v  zázraku ztělesněném 
postavou kouzelníka Perskyho, jenž slibuje, že pomocí kouzelnické bedny přenese 
Kugelmasse do libovolného literárního díla. Hlavní protagonista nakonec zvolí Emmu 
Bovaryovou, jejíž postava slibuje francouzskou vášeň a otevřenost vůči mimomanželským 
vztahům. 

K profesorově rozčarování se však jeho milenka ze světa kouzel a představ brzy začíná 
podobat všem skutečným ženám, které zná, včetně té vlastní. To, co začalo jako ideální 
vztah a splnění všech Kugelmassových představ, se postupně mění v noční můru. Stejně, 
jako kdysi nechal Emmu zhmotnit, nechá ji Kugelmass tedy nakonec navždy zmizet zpět 
ve Flaubertově románu. Díky svému milostnému dobrodružství Kugelmass zjišťuje, že 
ideální žena neexistuje ani ve snech, a zklamaně se smiřuje s realitou. Ne však na dlouho – 
touha po vzrušení a vášni je natolik silná, že jej znovu žene vstříc Perskyho kouzlům. 
Naneštěstí však dojde k potížím a místo dalšího románku je Kugelmass odsouzen strávit 
zbytek života ve staré učebnici španělštiny, kde je pronásledován hrozivě vypadajícím 
nepravidelným slovesem tener (mít). Touha po intimitě a ideální ženě typická pro většinu 
Allenových mužských postav se tak stala Kugelmassovi osudnou.

Druhou z povídek zabývajících se výhradně vztahy mezi muži a ženami je „Odplata“. 
Její protagonista, Harold Cohen, zdaleka není ideálem mužské krásy, který by přitahoval 
atraktivní a zajímavé ženy. Allen se zde znovu vrací k postavě výřečného a sympatického 
outsidera z jevištních skečů a jeho prvotních situačních komedií, který tváří v tvář objektu 
svého sexuálního zájmu nemotorně taktizuje a rudne. Hlavní postava však nakonec musí 
nečekaně volit mezi dvěma ženami – svou vášnivou a krásnou partnerkou Connie a její 
atraktivní a oduševnělou matkou Emily. V momentě, kdy se rozhodne pro stabilitu svého 
dlouhodobého vztahu, dojde k náhlému ochladnutí ze strany jeho přítelkyně a sexuálním 
problémům. Connie se mu odcizuje, odmítá s ním jakýkoliv sexuální styk a zdůvodňuje to 
tím, že jí připomíná jejího bratra.8 Na rozdíl od jiných Allenových děl není v případě vztahu 
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Harolda a Connie tím, kdo pociťuje potřebu nenechat se spoutat fungujícím vztahem a jít 
dál v momentě, kdy dosáhne svého cíle, muž, nýbrž jeho partnerka. 

Když Harold nakonec skončí v náručí mnohem starší Emily, tento nerovný vztah 
vzbudí značný odpor u jeho rodičů. V souladu se způsobem, jakým Allen obvykle 
prezentuje židovské rodiče, otec i matka se jako reakci na toto sdělení pokoušejí spáchat 
sebevraždu skokem z okna svého bytu v desátém patře. Je ironií osudu, že ve chvíli, kdy se 
ožení s Emily a teoreticky se stane pro Connie nevlastním otcem, začíná být pro ni znovu 
sexuálně přitažlivý. Jako i jiní Allenovi protagonisté, také Harold tedy musí znovu čelit 
dilematu, zda odolat svodům a zůstat věrný, či zda podlehnout své touze.

V obou citovaných povídkách Woody Allen znovu demonstruje, jak nepředvídatelné 
jsou lidské vztahy. Hledání ideálních partnerů se zdá být celoživotním úkolem, který je 
málokdy korunován úspěchem, manželství je instituce svazující dva často velmi rozdílné 
jedince a partnerská věrnost je pouze relativní. Ačkoliv Allenovým postavám rozum 
mnohdy radí držet se zpátky a nevrhat se do milostných dobrodružství, vášeň a potřeba 
intimity obvykle vítězí.

Vedle povídkových sbírek, spadajících především do prvního období jeho tvorby, je 
Woody Allen také autorem několika divadelních her. Již v jeho prvotině nazvané Nepijte tu 
vodu (Don’t Drink the Water, 1966) odehrávající se v šedesátých letech v nespecifikované 
zemi za železnou oponou se objevuje postava velvyslancova syna Axela Mageeho. Magee 
má všechny rysy, které charakterizují prvotní Allenovu personu – je to smolař, nešika, 
naprosto nezapadá do své profese, pro kterou mu chybí patřičné vlohy, a v otázce lásky 
a vztahů projevuje příznačnou nezkušenost a plachost. 

Hra Nepijte tu vodu vypráví příběh rodiny neurotického dodavatele jídla z New Jersey, 
Waltera Hollandera, která je díky nedorozumění pronásledována komunistickou tajnou 
policií. Hollanderovi vyhledají útočiště na americké ambasádě, která je dočasně v rukou 
velvyslancova syna Axela, jehož působení představuje sérii zmatků a nepříjemností. 
Současně se snahami nenápadně vyvést Hollanderovy z budovy ambasády a dostat je 
zpět do vlasti se Axel postupně sbližuje s jejich dcerou Susan. Zatímco Susan Axel od 
počátku přitahuje a pomalu se s ním pokouší navázat bližší kontakt, Axel je spíše nesmělý 
a potřebuje provést úskalími rodícího se vztahu. Je jasné, že v tomto páru je Susan ta 
praktičtější, aktivnější a ví, co chce. V tomto příběhu má láska terapeutické účinky, jelikož 
teprve jejím prostřednictvím schlemiel 9 Axel ztrácí něco ze své nešikovnosti a následně, 
v důsledku změny zaměstnání, najde své místo v životě a skrytý talent pro aranžování 
jídla. 

Tématem vztahů v celé jejich šíři se zabývá také Allenova pravděpodobně nejúspěšnější 
divadelní hra Zahraj to znovu, Same (Play It Again, Sam) poprvé uvedená na Broadwayi 
v roce 1969 a následně zfilmovaná v roce 1972 v hlavních rolích s Woody Allenem, který 
tentokrát výjimečně sám nerežíroval, a Diane Keatonovou. 

Hlavní postavou hry je spisovatel a filmový kritik Allan Felix, který prochází 
emocionální krizí po rozvodu s Nancy, podle vlastních slov jedinou ženou, kterou se 
mu „podařilo obelstít, aby jej milovala“ (Allen, Play It Again, Sam 12) a na niž snaží 
se zapomenout prostřednictvím nových vztahů. Allan si ve svých vzpomínkách vybavuje 
všechna obvinění z úst své bývalé ženy a znovu prožívá okolnosti jejich rozchodu, který 
výrazně podkopal jeho sebedůvěru a schopnost sblížit se se ženami. Nancy byla natolik 
nespokojená se svým manželstvím, že Allanovi oznámila své rozhodnutí opustit jej slovy: 
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„Nemůžu to manželství vystát. Není s tebou zábava. Dusím se s tebou. Nemám s tebou 
žádný kontakt a jsi mi protivný fyzicky. Proboha, neber si to osobně!“ (Žantovský 24) 

Allan Felix se pokouší překonat minulost a na radu svých nejlepších přátel, manželů 
Lindy a Dicka Christieových, podniká řadu domluvených schůzek. Většina z těchto schůzek 
naslepo však končí neslavně, jelikož Allan ze strachu z odmítnutí neumí být sám sebou, 
předstírá a svým příliš chlapáckým chováním nebo naopak nulovým sebevědomím ženy 
odpuzuje. Allan připouští, že ani před rozvodem nebyl příliš úspěšný milenec: „Nepodíval 
jsem se na jinou ženu už dva roky. Jsem z formy. Byl jsem z formy, už když jsem byl 
ve formě“ (Allen, Play It Again, Sam 17). Děsí jej také samotná představa svádění: „Do 
postele! S mým štěstím bych nebyl schopen ji dostat ani na židli“ (Allen, Play It Again, 
Sam 19). Po zkušenosti s bývalou manželkou má odpor k intelektuálním ženám.

Marion Meadová, autorka knihy The Unruly Life of Woody Allen, vidí spojitost mezi 
Allenovou první ženou Harlene Rosenovou a postavami bývalých žen v jeho díle, počínaje 
Nancy Felixovou: 

Woody nikdy nezapomněl, ani Harlene neodpustil. Ona je pravděpodobně vzorem 
pro archetyp ženy zbavující muže mužnosti všude v jeho filmech: bývalá žena Allana 
Felixe Nancy v Zahraj to znovu, Same; bývalé manželky Alvyho Singera, politická 
aktivistka Alison Portschnicková a učená intelektuální kariéristka Robin v Annie 
Hallové; ex-manželka Isaaca Davise, lesbická autorka pamětí, ve filmu Manhattan; 
a bývalá žena Harryho Blocka, která se podobá šampiónovi v těžké váze z nacistic-
kého Německa, Maxi Schmelingovi, ve filmu Pozor na Harryho.  (76)

Pro Allenovu především filmovou tvorbu od dob Zahraj to znovu, Same je typické, že 
v okamžiku, kdy nám Allen své protagonisty představuje, mají za sebou mnohdy již jedno 
neúspěšné manželství, s jehož krachem se obvykle jen těžce smiřují. Zkrachovalé vztahy 
zanechávají v Allenových postavách hořkou pachuť a bývalé manželky jsou pak často 
příčinou neschopnosti Allenova typického protagonisty intimně se sblížit s jinou ženou či 
sexuálních potíží. 

Důležitou roli v celém příběhu filmu Zahraj to znovu, Same hraje duchovní rádce hlavní 
postavy, zhmotnělý herec Humphrey Bogart, který pro Allana Felixe představuje vše, čím 
by chtěl ve vztahu k ženám být. Milovník filmů a snílek Allan k božskému Bogartovi, 
jehož filmová postava je drsný světák, kterému leží ženy u nohou, zvládá každou situaci 
a s něžným pohlavím jedná s přehledem i mírnou přezíravostí, bezmezně vzhlíží. Allan se 
snaží Bogarta kopírovat a schovává své skutečné já za filmovými klišé.

Změna nastane, když Allan Felix postupně odhalí své city k manželce svého nejlepšího 
přítele, Lindě. Linda je ženskou obdobou Allana, s nímž má mnoho společného: sdílejí 
stejné neurózy a oba jsou beznadějní hypochondři. Allan si sice uvědomuje, že vztah s 
Lindou by znamenal zradit svého přítele, na druhou stranu k ní však cítí silné pouto a v její 
společnosti se cítí uvolněný. Vědomí, že je jejich vztah pouze platonický, je pro něj velmi 
osvobozující.

Navzdory všem snahám vzájemné city si nepřipouštět Linda s Allanem nakonec 
podlehnou kouzlu okamžiku a prožijí spolu vášnivou noc. Nesmělý Allan tak díky Lindě 
ztratí zábrany a podaří se mu také překonat svůj strach ze sexuálního selhání: „Minulou 
noc jsem byl skvělý! Ani jednou jsem se nemusel posadit a podívat se do manuálu“ (Allen, 
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Play It Again, Sam 87). Podvědomě však oba milenci tuší, že jejich dalšímu vztahu stojí 
v cestě Lindin manžel, kterému nechtějí ublížit. Allan také nabádá Lindu, aby si nevyčítala 
svou nevěru: „Poslouchej, stalo se to – nic s tím neuděláš. Stalo se to. Není to moje chyba. 
Není to tvoje chyba. Fakt je, že ses cítila jako žena a já jsem se cítil jako muž, a ti tohle 
dělají“ (Allen, Play It Again, Sam 80).

V konečném důsledku tento románek nikomu neublížil, právě naopak. Linda 
si uvědomí, co skutečně cítí ke svému muži, a Allan se z nesmělého smolaře stane 
sebevědomým mužem, který již nadále nepotřebuje rady svého filmového idolu, aby 
dokázal bez zbytečné přetvářky jednat se ženami. Bogart je najednou zbytečný; Allan 
jej svým jednáním překonal. Závěr této hry je parodií na slavnou letištní scénu z filmu 
Casablanca z roku 1942. Nový, sebevědomější Allan, který již nepotřebuje unikat před 
realitou vztahů do světa filmových klišé, ještě naposledy odkazuje na svůj idol a ukončuje 
vztah s Lindou v duchu Bogartových hrdinů: 

Allan:  Uvnitř oba víme, že patříš k Dickovi. Jsi součástí jeho práce, která ho udržuje 
v pohybu. Jestliže tohle letadlo odstartuje a ty nebudeš s ním, budeš toho lito-
vat. Možná ne dnes, možná ne zítra, ale brzy a po zbytek svého života.

Linda: To je krásné.
Allan:  Je to z Casablancy. Celý život jsem čekal, až tohle řeknu.  (93)

Woody Allen se k tematice vztahů mezi muži a ženami a zejména jejich negativních 
aspektů znovu vrátil v osmdesátých a devadesátých letech ve třech jednoaktovkách nazva-
ných Central Park West (1982), Riverside Drive (1995) a Old Saybrook (1995), přičemž 
obě hry z roku 1995 jsou součástí celku nazvaného Tvůrčí blok (Writer’s Block). Všechny 
tři hry jsou místně propojené městem New York a jejich společným tématem je nevěra, 
kterou Allen ukazuje z různých pohledů. Jelikož však v těchto hrách chybí typický Allenův 
protagonista, liší se jednoaktovky od předešlých dramatických počinů Woodyho Allena 
svou formou i pojetím. 

Ústředními postavami hry Central Park West jsou dva manželské páry středního 
věku, jejichž členové se navzájem podvádějí. V této hře Woody Allen ukazuje nevěru 
coby důsledek nespokojenosti a nudy v dlouhodobém dysfunkčním vztahu, kdy spolu 
manželé již nejsou schopni komunikovat. Je ironií, že jedna z manželek, psychiatrička 
Phyllis, jejíž profesí je naslouchat problémům druhých, připouští, že v jejím manželství 
byli „dva mluvící lidé, ale žádní posluchači“ (Allen, Three One-Act Plays 142). Jako již 
mnohokrát předtím, i zde Allen představuje motiv ženy zbavující muže jejich mužnosti 
a jeho Phyllis je příkladem silné, úspěšné a emancipované ženy, v jejíž společnosti se 
muži cítí nedocenění a podřízení. Stejně jako dříve Nancy v Zahraj to znovu, Same, i jedna 
z postav hry Central Park West má pocit, že jej manželství dusí, že se topí, manželka ničí 
veškeré jeho naděje a ze vztahu se ztratila spontánnost. 

Ve hře Central Park West nevěra nezůstane neprozrazena a ani jeden z cizoložných 
partnerů nakonec nenajde štěstí a novou lásku, kvůli nimž se rozhodl zatratit dosavadní 
manželství. Navzdory šokujícím odhalením a otevřeným citovým výlevům postav nakonec 
vše zůstává při starém a protagonisté nakonec volí jistotu svých původních vztahů a kajícně 
se vracejí ke svým zákonným partnerům.
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Druhá z uvedených jednoaktovek řeší otázku, jak se zbavit nepohodlné přítelkyně 
a neohrozit své dosavadní manželství. Hlavní protagonista, spisovatel Jim, se cítil ve 
vztahu zanedbávaný a hledal útěchu v náručí jiné ženy, která však odmítá přechodný vztah 
ukončit. Jim se tak ocitá v zoufalé situaci a uvědomuje si, že ať už řekne své ženě o svém 
milostném dobrodružství sám, nebo se o něm dozví z úst jeho zhrzené milenky, bude to 
znamenat konec jeho manželství. Řešení nabízí tajemný tulák, který navrhuje zbavit se 
milenky násilnou cestou. Jim takový návrh striktně odmítá jako amorální a protizákonný, 
avšak Fred vezme situaci do svých rukou a jedná za Jima.

V této hře se Woody Allen znovu vrací k motivu dopadu prozrazené nevěry na 
manželství, které hlavní postava nemá v úmyslu opustit. Stejně jako již dříve jedna 
z postav Allenova filmu Zločiny a poklesky (Crimes and Misdemeanors, 1989) Judah 
Rosenthal, i Jim Swain musí přijmout zodpovědnost za svůj poklesek. V obou případech 
situaci komplikuje zrazená milenka, která nehodlá nechat hlavního protagonistu beztrestně 
vyklouznout. Rozdíl mezi oběma muži však spočívá ve skutečnosti, že zatímco Judah 
dobrovolně zvolí zločin a najme si na svou milenku vraha, Jim takové řešení resolutně 
zavrhne. V konečném důsledku se však osud obou mužů příliš neliší, jelikož jak Jim, tak 
Judah jsou schopni přenést se přes tragické důsledky svých mimomanželských poměrů 
a podaří se jim jejich manželství zachránit.10

Třetí hra, Old Saybrook, jako by svým námětem kopírovala Central Park West a znovu 
rozehrává šarádu nevěr a jejich veřejného odhalení. Protagonisty jsou opět manželské páry, 
jejichž členové spolu udržují sexuální vztah. I v poslední ze tří zmíněných jednoaktovek 
si Allen prostřednictvím svých postav klade otázku, proč dochází k nevěrám, a dochází 
k závěru, že důvodem je povětšinou nuda. Slovy jedné z postav: „Proč začne manžela 
nudit jeho žena? Protože se časem velmi dobře znají. Vzrušení vyprchá – jsou spolu pořád 
v jednom domě, vidí se navzájem nazí, už neexistuje žádné tajemství, dokonce i jeho 
sekretářka nebo sousedka odvedle jsou teď pro něj více sexy“ (Allen, Three One-Act 
Plays 111).

Muži však zdá se nejsou jediní, kterým v dlouhodobém vztahu něco chybí. Zatímco 
manželovi se žena okouká a zevšední, manželka má často pocit, že ze vztahu vyprchala 
veškerá romantika: „Co jestliže byl manžel kdysi romantický, ale postupně začne brát svou 
ženu jako samozřejmost? Vztah, který býval plný nápaditých, roztomilých překvapení je 
nyní pouze společný život, v němž ti dva provozují sex, ale nemilují se“ (Allen, Three 
One-Act Plays 111).

Na rozdíl od jeho první velmi úspěšné hry Zahraj to znovu, Same, kde nevěra dvou 
hlavních protagonistů působí až romanticky a vyznívá příznivě pro všechny zúčastněné, 
Allenovy další hry zabývající se vztahy mezi muži a ženami nestaví mimomanželské vztahy 
do nikterak pozitivního světla. „Hřešící“ manželé a manželky nesou následky svých činů 
a odhalení jejich poklesků ničí jejich dosavadní vztahy. Allen však v tomto případě není 
moralista, který by poukazoval na neetické chování svých postav a kritizoval je za jejich 
poklesky, nýbrž jej ve skutečnosti zajímá dynamika partnerských vztahů a příčiny, které 
vedou k jejich ochladnutí a k nevěře.

Paralelně s Allenovou dramatickou tvorbou se motiv nevěry spolu s dalšími aspekty 
partnerských vztahů objevuje také v jeho rozsáhlé filmové tvorbě. Allenovy filmové scénáře 
se však do určité míry liší od jiných jeho děl. Adam Gopnik vnímá rozdíl mezi Allenovou 
čistě literární tvorbou a jeho filmy co do významu a způsobu zpracování sexuálních témat 
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následovně: „Ve Woodyho psaní může být konflikt mezi tím, co říkají o životě knihy a co 
o něm říká život, ztvárněný pouze jako kritika, hra nápadů. Ve filmech byl Allen tento 
konflikt schopen ukázat jasněji jako hru lidí a vášní. Neřest a sexuální touha jsou v jeho 
psaní kulisou. V jeho filmech se z nich může stát hlavní událost“ (89–90). 

Zatímco v Allenově literární tvorbě jsou vztahy vesměs pouze implicitní a často 
představují pouze pozadí pro fabuli příběhu, v jeho filmové tvorbě se téma vztahů a intimity 
skutečně stává alfou a omegou a postavy se netají svým zájmem o opačné pohlaví a tím, 
jaký význam pro ně láska a sex mají. I v otázce zpracování milostného života Allenových 
filmových postav platí rozdělení na jednotlivé fáze tvorby, přičemž přístup prvotního 
Allenova protagonisty k sexu i charakter jeho milostných vztahů se liší od toho pozdějšího.

V první polovině sedmdesátých let Woody Allen ztělesňoval postavu outsidera, který 
se marně pokouší včlenit do společnosti a jehož milostný život se skládá z řady zklamání 
a neúspěchů. Allenův protagonista, posedlý touhou po ženě svých snů, se pokouší 
nešikovně svádět ženy, které o něj často nejeví sebemenší zájem. Allenovy postavy sice 
téměř vždy nakonec dosáhnou kýžených sexuálních úspěchů, ne však v důsledku svého 
šarmu či pověsti svůdců nebo ideálních partnerů; postavám mnohdy nezbývá než ženu 
získat trpělivostí či ji přesvědčit záplavou slov.

Již v první komedii, kterou Woody Allen sám napsal, režíroval a v níž také hrál hlavní 
roli, Seber prachy a zmiz, má protagonista Virgil Starkwell potíže s láskou. Virgil je první 
z celé řady Woodyho neúspěšných bezvýznamných smolařů; je to mladík od dětství 
předurčený k prohrám a následně osudem odsouzený k neslavné dráze bankovního lupiče. 

Woody Allen zvolil v tomto snímku pseudodokumentární přístup, kdy se divák dozvídá 
o Virgilově životě prostřednictvím výpovědí lidí, kteří jej znali – od bývalé učitelky, učitele 
hry na cello a rodičů až po sousedy nic netušící o jeho skutečném povolání. Z nenápadného 
mladíka šikanovaného svým okolím se postupně stává v očích okolí zatvrzelý lupič, což 
z něj paradoxně činí v jistém smyslu celebritu.

Virgil je nešika nejen ve své „kariéře“ lupiče, ale stejně nemotorně působí i jeho milostné 
pokusy. V duchu velikánů němé grotesky se Virgil připravuje na svou schůzku s dívkou, 
roztržitě pobíhá po bytě a vytahuje části oblečení z těch nejnepravděpodobnějších míst, 
jako je například lednice. Vrcholem romantiky a ryzích citů je pro „zavilého zločince“ 
Virgila fakt, že se v přítomnosti ženy svých snů vzdal myšlenky ukrást její kabelku. Přes 
svou poněkud drsnou pověst zločince je Virgil ve své podstatě nesmělý a nezkušený člověk 
působící natolik konzervativně, že se jej psychiatr ptá, zda považuje sex za obscénní, aby 
si sám odpověděl, že „je, když ho děláte správně“ (Take the Money and Run).

V duchu snímku Seber prachy a zmiz následovalo v první polovině sedmdesátých let 
ještě několik filmů s typově příbuznými protagonisty – Banáni (Bananas, 1971), Spáč 
(Sleeper, 1973) a Láska a smrt (Love and Death, 1975). Ve všech těchto snímcích se Allen 
zaměřuje především na tělesnou stránku vztahů mezi muži a ženami a představuje sex jako 
nedílnou součást života svých postav, která v žádném případě nemá být společenským 
tabu, nýbrž se naopak v jeho pojetí stává téměř věcí veřejnou.

Allen jde dokonce tak daleko, že milostný akt staví na úroveň frašky a často také 
čehosi zcela mechanického. Například hlavní postava filmu Banáni, Fielding Mellish, je 
typický nenápadný člověk, smolař a nešika a jediný muž ve firmě, jehož milostné návrhy 
odmítne i ta nejsvolnější kolegyně. Souhrou náhod se Mellish dostává do víru revoluce 
ve fiktivní jihoamerické zemičce San Marcos a teprve nově získaná politická moc a zdání 
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úspěchu a rebelství mu dodají na sexappealu a pomohou mu dobýt srdce jeho vytoužené, 
politicky angažované Nancy, která nakonec svolí ke sňatku s ním, ačkoliv jí ve vztahu 
stále „něco chybí“ (Bananas). V případě protagonistů tohoto snímku lze tedy jen stěží 
hovořit o skutečné lásce, nýbrž se zde jedná spíše o kompromis. 

Vrcholem odosobnění sexu je závěrečná scéna „naplnění“ manželství, kdy mají 
diváci možnost v přímém přenosu shlédnout svatební noc novomanželů Fieldinga 
a Nancy Mellishových včetně profesionálního komentáře v podání známého sportovního 
komentátora Howarda Cosella. Intimní zážitek je zde přirovnán k zápasu v boxu, kdy oba 
partneři procházejí přípravou, soustředí se na samotný výkon a vzápětí poskytují rozhovor 
o průběhu vzájemného „utkání“ na poli sexu.

Podobně abstraktní sex jako Fielding Mellish prožívá také protagonista filmu Spáč, 
Miles Monroe, který se po banální operaci probudí z umělého spánku v daleké budoucnosti. 
Jako mnoho dalších Allenových postav, také on věří v životě v „[s]ex a smrt. Ty jsou 
jednou za život. Ale po smrti ti aspoň není nevolno“ (Sleeper).

Miles ke svému překvapení zjišťuje, že moderní totalitní společnost žije v souladu 
s mnoha pravidly a sex provozuje veřejně prostřednictvím přístroje zvaného orgasmitron. 
Tento vynález, který je součástí vybavení mnoha domácností, představuje kabinu, v níž 
člověk během několika vteřin dosáhne uspokojení, aniž by došlo ke skutečnému sexuálnímu 
styku. Sex již tedy nemá charakter jedinečného spontánního intimního fyzického prožitku, 
který vyžaduje partnera, nýbrž čehosi plánovaného a technicky dokonalého. 

Není překvapením, že Milesův ženský protějšek, autorka blahopřejných textů a rádoby 
intelektuálka s titulem z kosmetiky, sexuální techniky a poezie a doktorátem z orálního 
sexu, Luna, lituje, že na večírku nedošlo na sex, jelikož přišlo málo lidí. Jakkoliv podivná 
se tato situace může zdát, ve světě budoucnosti není místo pro vztahy či skutečný intimní 
kontakt. Ostatně, většina populace fyzický sex s partnerem ke svému životu ani nepotřebu je, 
protože je až na výjimky frigidní. Pesimisticky vyznívá také Lunino přesvědčení, že  
„[l]idské vztahy nevydrží, jak dokázala věda. Chemikálie způsobují, že si jdeme na nervy“ 
(Sleeper).

Třetí ze snímků řadící se do první fáze Allenovy filmové tvorby, Láska a smrt, sice 
podle názvu slibuje city a vztahy, avšak i zde se jedná spíše o jejich fyzickou stránku 
než o skutečné emocionální prožitky. Fabule filmu je zasazena do carského Ruska, kde 
na pozadí napoleonských válek mladík Boris marně touží po své krásné a filozofující 
sestřenici Sonje. Ačkoliv se Sonja považuje za romantickou duši a neustále prohlašuje, že 
touží po muži, který by byl zosobněním jejích představ a spojoval tři důležité tváře lásky – 
intelektuální, duchovní i smyslnou (Love and Death), nic jí nebrání opakovaně zrazovat 
svůj ideál, provdat se bez lásky a vrhat se do řady sexuálních dobrodružství. 

Ačkoliv Sonja Borise nemiluje a netají se svou slabostí pro jeho mužného, ale 
prostoduchého bratra Ivana (ten však již na první pohled odporuje ideálu lásky, který Sonja 
tak vášnivě deklarovala), nakonec přece jen souhlasí se sňatkem, jelikož nevěří v jeho 
dlouhé trvání. Borise totiž čeká souboj s mnohem zkušenějším soupeřem. Když však Boris 
oproti všeobecnému očekávání zvítězí, Sonje nezbývá, než splnit svůj slib a provdat se za 
něj. I v tomto případě je tedy sňatek kompromisem a chybí v něm hlubší city.

Jejich vztah je zprvu jednostranný a Sonja se k Borisovi chová chladně a odmítavě. 
Teprve postupem času změní svůj postoj, opětuje Borisovy city a umí si představit šťastný 
rodinný život po jeho boku. Jako i jiné Allenovy postavy, v momentě, kdy dosáhne splnění 
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svých snů, propadá Boris depresi a rozhodne se pro sebevraždu. S pomocí Sonji se však 
podaří krizi zažehnat a mladí manželé k sobě najdou cestu. Allenův Boris je další z postav, 
které získají ženu svého srdce nikoliv hrdinstvím a sex-appealem, nýbrž vytrvalostí, 
odhodláním a výřečností. Boris je sympatický smolař a zbabělec, který nakonec uspěje 
alespoň v lásce.

Do první poloviny sedmdesátých let spadá také film, v němž sex a jeho nejrůznější 
podoby hrají hlavní roli. V roce 1972 natočil Woody Allen snímek Všechno, co jste kdy 
chtěli vědět o sexu, ale báli jste se zeptat (Everything You Always Wanted to Know 
about Sex …but were afraid to ask), který paroduje populární knihu dr. Davida Reubena 
sestavenou z otázek a odpovědí na téma sex a sexuální úchylky. Reuben využil zájmu 
veřejnosti o sexuologii a vytvořil populárně-naučnou příručku o sexu a jeho různých 
podobách. Allen se držel názvů jednotlivých kapitol a vytvořil vlastní, nevědeckou verzi 
toho, proč k daným jevům dochází. Film je tvořen sedmi povídkami, z nichž každá se 
zaměřuje na jeden konkrétní aspekt sexu, přičemž ve většině případů se jedná o patologické 
jevy. Allenova typická persona se objevuje především ve třech povídkách, v nichž Woody 
Allen také hraje hlavní roli. 

V první povídce nazvané „Fungují afrodiziaka?“ (Do Aphrodisiacs Work?) je Allen 
věrný charakterovému typu, který představoval ve svých klubových vystoupeních. 
Allenova postava je zde šašek na středověkém královském dvoře, který vášnivě touží 
po královně. Jako správný smolař musí šašek při nemotorném dobývání ženy svých snů 
a uspokojení svých potřeb čelit řadě překážek, aby byl nakonec odhalen samotným králem 
a ke své příslovečné smůle popraven za zneuctění královny, k němuž ve skutečnosti vůbec 
nedošlo. 

Druhý z příběhů v hlavní roli s Woody Allenem je reakcí na vlnu italské kinematografie 
šedesátých let 20. století reprezentovanou tvůrci jako Fellini či Antonioni. Woodyho 
postava je tentokrát poněkud netypický blazeovaný Ital, muž, který nemá problémy získat 
sympatie žen a považuje se za dobrého milence. Tento „hřebec“ nesnese prohru a za 
každou cenu se pokouší sexuálně uspokojit svou přítelkyni, což se mu nedaří ani s pomocí 
dobře míněných rad jeho okolí. Svou roli hraje v této povídce také jazyk, kterým postavy 
hovoří a který ještě dokresluje Allenovu image svůdce a miláčka žen. 

Pravděpodobně nejznámější z Allenových postav obsažených ve snímku Všechno, co 
jste chtěli vědět o sexu, ale báli jste se zeptat je jeho spermie prožívající napětí i úzkost 
předcházející ejakulaci. Spermie zde zosobňuje lidské vlastnosti, pochybuje o účelu 
a zdaru své „mise“ a zabývá se otázkou života a smrti tváří v tvář sexuálnímu aktu. Povídka 
příznačně nazvaná „Co se děje při ejakulaci?“ (What Happens During Ejaculation?) tak 
ukazuje sex jako mechanický a složitě řízený proces, v němž každá buňka má svou přesnou 
funkci a úspěch celé akce závisí na dokonalé spolupráci všech částí lidského organismu.

V  pasáži věnované tomuto snímku Maurice Yacowar ve své knize tvrdí, že „člověku je 
prostřednictvím společensky vnuceného pocitu hanby bráněno užívat si požitků animální 
sexuality a jeho instinktivní život je omezován nesmělostí, jíž jsou zvířata naštěstí prosta“ 
(137). Allenovo Všechno, co jste chtěli vědět o sexu, ale báli jste se zeptat v tomto ohledu 
boří veškerá tabu a dotýká se témat, která nejsou běžně považována za společensky 
přijatelná. Allen prezentuje jednotlivé tabuizované stránky lidské sexuality s nadhledem 
a jejich ztvárnění zbavuje filmové situace sexuálního napětí.
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V souvislosti s tímto povídkovým filmem však byl Allen také často obviňován 
z nedostatku vkusu, který se projevil ve způsobu zpracování některých prezentovaných 
sexuálních úchylek. Kritici se také mnohdy shodli na tom, že v některých částech 
tohoto filmu zcela chybí kvalitní Allenův humor. Michael Žantovský, překladatel celé 
řady Allenových povídek, tak například vidí nedostatky tohoto filmu ve skutečnosti, že 
„paroduje ne vážnou věc, nýbrž anachronicky působící příručku, která je sama o sobě 
směšná“ (57). 

Všechny předchozí snímky spojuje absence skutečných citů. Postavy se většinou 
omezují na uspokojení svým potřeb, sex pro ně není výrazem intimity a vzájemné 
náklonnosti. Na počátku své filmové tvorby se Allen ještě nepokouší hlouběji analyzovat 
psychologii vztahů mezi dvěma pohlavími, avšak jde mu především o dosažení komických 
efektů, k čemuž přispívá také povaha milostného snažení jeho postav. 

 Druhá polovina sedmdesátých let však odstartovala novou etapu Allenovy tvorby – 
film Annie Hallová z roku 1977 znamenal výraznou změnu Allenova dosavadního 
charakteristického autorského rukopisu a představil nový druh protagonisty, který již 
v přítomnosti ženy jen zmateně nekoktá a jehož milostný život nepředstavuje pouze sérii 
trapasů. Tato nová persona řeší závažné otázky své existence, problémy vztahu k opačnému 
pohlaví a v lásce hledá dokonalost.

Hlavním protagonistou filmu Annie Hallová je čtyřicátník Alvy Singer, jehož životní 
filozofii a postoj ke vztahům se ženami výstižně shrnují dva vtipy, které Alvy vypráví. 
První z nich vychází ze slavného výroku Allenova idolu, Groucha Marxe: „Nechci patřit 
do klubu, kam by mě vzali“ (Annie Hall). Jak Alvy sám tvrdí, tento vtip vystihuje jeho 
vztah k ženám, přičemž zároveň demonstruje, že Alvy podvědomě bojkotuje vztahy se 
ženami, které by o něj měly zájem a s nimiž by hrozilo nebezpečí dlouhodobějšího závazku, 
a naopak se pokouší o nemožné tam, kde je jen malá šance na úspěch. Alvyho vztahy 
jsou zcela v souladu s jeho životním pesimismem, fascinací pocitem marnosti a strachem 
ze smrti. Alvy je typický anhedonik11, cítí se vykořeněný a netají se svou slabostí pro 
nevhodné ženy: „Vždycky jsem letěl na nevhodné ženy. Na Sněhurce jsem se zabouchl do 
královny“ (Annie Hall).

Druhý vtip dokazuje, že jakkoliv zoufalé a nepochopitelné partnerské vztahy mohou 
být, nedá se bez nich žít: „Pán si stěžuje lékaři: ,Bratr věří, že je slepice.’ – ,Dejte ho zavřít.’ – 
,Ale já potřebuju vejce.’ Takové jsou lidské vztahy. Iracionální, bláznivé a absurdní. Ale 
pouštíme se do nich. Potřebujeme ta vejce“ (Annie Hall).

Alvy Singer je dvakrát rozvedený newyorský komik, který vypráví historii svého 
vztahu s Annie a s lítostí si uvědomuje, že se nic z jeho vzpomínek nemůže vrátit. Alvy je 
komplikovaný člověk, který na jednu stranu odmítá příliš intelektuální svět reprezentovaný 
například bývalou ženou Robin a jejími sofistikovanými přáteli, na druhou stranu však sám 
sebe rád staví do pozice člověka, který může ovlivňovat vkus a názory druhých. Od ženy 
očekává naplnění svých potřeb včetně pravidelného vášnivého sexu, jehož prostřednictvím, 
podle slov bývalé ženy Robin, vyjadřuje své nepřátelství.

V určitém bodě vztahu s osudovou ženou svého života Annie i Alvy cítí, že něco 
není v pořádku, že se mezi nimi prohlubuje propast a dochází ke stále větším rozporům 
a sexuálním potížím. Annie obviňuje Alvyho ze sobectví, kvůli němuž si nedokáže připustit 
vlastní chyby a uznat svůj podíl na partnerských neshodách, zatímco on jen těžce nese její 
sexuální odtažitost a nově získanou názorovou nezávislost. Ani jeden z nich však nemá 



102

LITERATURE AND CULTURE

odvahu jejich poměr oficiálně ukončit ze strachu, jak to ten druhý přijme. Woody Allen 
v tomto filmu opakovaně používá metodu vnitřních monologů a rozdělený záběr, které 
ještě více prohloubí a zdůrazní rozdíly a odcizení obou partnerů:

Annie (v duchu):  Zbožňuju Alvyho, ale náš vztah je k ničemu.
Alvy (v duchu):  Večer se zase bude cukat. Mám to zapotřebí?
Annie (v duchu):  Rozešla bych se s ním, ale zranila bych ho.
Alvy (v duchu):  Ať se odstěhuje! Řeknu jí to rovnou.
Annie (nahlas):  Náš vztah za moc nestojí.
Alvy (nahlas):  Vztah je jako žralok. Nehýbe-li se, zahyne. A nám žralok pošel. 

(Annie Hall)

Ve filmu Annie Hallová se také poprvé objevuje schéma, které se mělo na dlouhou 
dobu stát typickým pro Allenovy mužské postavy – variace na téma antické pověsti o 
sochaři Pygmalionovi, který se zamiloval do vlastního výtvoru představujícího ideální 
ženu. V Allenově pojetí postavy navazují vztahy, v nichž je žena intelektuálně i emočně 
závislá na svém partnerovi, je jakýmsi jeho výtvorem. Americký profesor filozofie Sander 
Lee se domnívá, že „v tom nejhanlivějším smyslu jsou tyto vztahy formou prostituce, 
jelikož každý z partnerů vymění cokoliv, co může nabídnout, za něco jiného. Muž obvykle 
poskytuje ženě vzdělání a emocionální podporu, za což dostává společnost, péči a sex…“ 
(190). Zatímco v případě prostituce se však jedná čistě o vidinu zisku, většina ženských 
protagonistek nevstupuje do vztahu se svými staršími a zkušenějšími partnery pouze ze 
sobeckých důvodů. 

Prototypem novodobého Pygmaliona je bezpochyby Alvy Singer, který se pokouší 
vymodelovat svou ideální Galateu z Annie Hallové. Jako v celé řadě následujících filmů 
je i v tomto případě muž, tedy Alvy, starší než jeho partnerka, považuje se za intelektuálně 
nadřazeného a vyhrazuje si právo mladší a nezkušené ženě (Annie) diktovat, co je správné 
a co ne. Alvy se pokouší svou partnerku formovat prostřednictvím pečlivě zvolených knih, 
z nichž všechny nějak souvisejí s tématem hledání smyslu života a hrozbou smrti, návštěv 
filmových představení i podporou nápadu začít navštěvovat večerní kursy na univerzitě. 

Jako správná Galatea, Annie vstupuje do vztahu s Alvym jako nevyhraněná osobnost 
bez větších intelektuálních ambicí a je otevřená novým podnětům a zkušenostem. Alvy 
si je plně vědom moci, kterou nad svou partnerkou má, a proto těžce nese její postupně 
získanou samostatnost. Jeho přístup se také náhle dramaticky změní: začne žárlit na 
všechny, kteří ohrožují jeho výhradní pozici pevné autority, rádce a učitele, a nechce, aby 
Annie pokračovala ve svém vzdělávání.

Je pouze otázkou času, kdy se Annie stane natolik sebevědomou, aby si uvědomila, 
že jí stávající vztah nadále nevyhovuje, dusí ji a Alvyho mentorský přístup ji omezuje. 
V momentě, kdy si to připustí, je Galatea-Annie připravena odpoutat se od svého 
„stvořitele“ a posunout se v životě dále. Její odmítnutí dosavadního způsobu života je navíc 
korunováno rozhodnutím odstěhovat se z Alvyho temně intelektuálního New Yorku do 
požitkářského Los Angeles. Tento krok představuje definitivní tečku za vztahem s Alvym 
a Annie se jeho prostřednictvím zříká všeho, co ji k němu poutalo. 

Alvy naopak zjišťuje, že život bez Annie je prázdný, že s ní odešla i část jeho samotného 
a jiné ženy se jí nemohou vyrovnat Ve své snaze získat svou Galateu zpět Alvy dokonce 
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podnikne zoufalou cestu do Los Angeles, aby na vlastní oči viděl, že nová Annie již dávno 
překonala svého učitele, stala se nezávislou, úspěšnou a na rozdíl od něj také psychicky 
vyrovnanou a uvolněnou. V tuto chvíli Alvy Annie definitivně ztrácí a zbývají mu pouze 
vzpomínky a konstatování, že Annie „je skvělá a jsem rád, že ji znám“ (Annie Hall).

Alvy však může cítit jakési uspokojení, když je po nějakém čase svědkem toho, jak 
Annie (v tu dobu již opět natrvalo zpět v New Yorku) doslova vleče svého nového přítele 
na promítání snímku, který byl kdysi Alvyho oblíbený. Annie se přece jen úplně nezbavila 
jeho vlivu a hrou osudu je nyní v pozici té, která vychovává, poučuje a diktuje vkus svého 
partnera, pro nějž se stává ženským Pygmalionem.

Jak již bylo řečeno, téma vztahů mezi dvěma lidmi, v němž je žena závislá na svém 
partnerovi, který ji intelektuálně vede a poskytuje jí emocionální jistotu, se od vzniku 
Annie Hallové objevilo v Allenových filmech ještě mnohokrát. V dalších snímcích sice 
tento pygmalionovský model nestojí natolik v centru pozornosti a nehraje tak důležitou 
roli pro charakter vztahů jako v případě Alvyho a Annie, přesto však ovlivňuje chování 
postav a svým způsobem determinuje jejich milostný život. 

Dva roky po uvedení Annie Hallové natočil Woody Allen další snímek, v němž hlavní roli 
hrají partnerské vztahy, Manhattan. Protagonistou tohoto příběhu je newyorský spisovatel 
Isaac (Ike) Davis, který prožívá vztah s mladičkou Tracy. Isaac je opět čtyřicátník, který 
se ve skutečnosti bojí hlubších citů a závazků a používá velký věkový rozdíl mezi ním 
a Tracy jako výmluvu a zdůvodnění, proč by takový vztah nemohl dlouhodobě fungovat.

Ani Isaacův milostný život před Tracy nebyl nijak triumfální, což potvrzují jeho 
sebehodnocení jako člověka, který „nikdy neměl delší vztah než Hitler s Evou Braunovou“ 
(Manhattan),12 a v otázce partnerského soužití vítěze ceny Augusta Strindberga.13 Silnou 
ránu jeho mužství navíc zasadila jeho bývalá bisexuální manželka, která jej opustila 
kvůli jiné ženě a ke všemu se rozhodla vydat knihu o svém manželství s ním a o jeho 
výstřednostech. O to překvapivější je skutečnost, že ačkoliv mu vztah s Tracy poskytuje 
vše, co by si mohl přát, Ike si nepřipouští, že by pro něj jeho přítelkyně mohla představovat 
stálé partnerské soužití a ne pouze krátkodobou aférku, která brzy skončí jejím odchodem. 

Ike se schovává za patetické řeči a vlastní nejistotu a obavy maskuje jako starost 
o dobro Tracy: „Neunáhluj se! Je to sice báječný… Máme se bezvadně, ale jsi moc mladá. 
Ty ještě potkáš mužů. Užij si mého humoru, úžasné sexuální techniky, ale pamatuj, že život 
máš před sebou…Přece se neupneš na jednoho. Má to sice kouzlo, erotiku, ale s ničím 
nepočítej. Já jsem jen odbočka na dálnici života“ (Manhattan). Ačkoliv je Ike s Tracy 
spokojený a může s ní být sám sebou, ohlíží se navíc také na mínění okolí, jež se na jeho 
vztah s dívkou, která ještě stále dělá domácí úkoly, dívá často s despektem či posměchem. 

Podle Sandera Leeho je „ústředním morálním konfliktem filmu: Je lepší dělat to, co 
je správné, ať se to druhým jeví jakkoliv, nebo je lepší dělat to, co vypadá dobře, ale je 
nakonec pokrytecké?“ (87) Isaac je ve své podstatě pokrytec, který nakonec pod tlakem 
mínění svého okolí nepříliš šťastně zvolí druhou z možností a dobrovolně se tak zbavuje 
upřímných citů ve prospěch hektického avšak věkově vyváženého a tudíž pro společnost 
zdánlivě přijatelnějšího erotického dobrodružství.

Na rozdíl od něj je Isaacova původní přítelkyně, ačkoliv teprve sedmnáctiletá, v jejich 
vztahu ta zralejší a připravenější pro partnerství. Neřeší budoucnost a nedělá si starosti 
s reakcí okolí na svůj věkově nevyvážený poměr. Odmítá Isaacova tvrzení, že se v jejím 
případě jedná pouze o pobláznění, a vidí vše jasně a jednoduše: „Já tě miluju…Baví nás to 
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spolu. Sdílím tvé zájmy. V posteli nám to jde“ (Manhattan). Pro Tracy neexistují důvody, 
proč pochybovat o svých citech a neužívat si všeho, co jí poměr s Ikem nabízí.

Vztah s Tracy je ohrožen v okamžiku, kdy Isaac poznává rádoby intelektuálskou 
„takovou nervózní, nervní…“ (Manhattan) novinářku Mary, milenku svého nejlepšího 
přítele Yalea. Ačkoliv Mary Isaaca zprvu spíše odpuzuje, připadá mu afektovaná a neupřímná 
a její postřehy jej iritují, postupně se s ní sbližuje a podléhá jejímu neurotickému chování. 
V momentě, kdy se citově zanedbávaná Mary rozejde se svým ženatým milencem, nic 
nebrání jejímu vztahu s Ikem, který se neváhá kvůli ní rozejít s Tracy. 

Allen vytvořil postavu Mary jako přímý protiklad mladé Tracy, která představuje čistotu 
a nezatíženost minulostí či vnímáním sebe sama ze strany okolí. Tracy je zosobněním 
nevinnosti, po níž Allenova persona ve vztahu k ženám prahne. Isaac Davis si však 
naneštěstí neuvědomuje, že ve své mladé přítelkyni nalezl vše, co u žen hledá. Zatímco 
Tracy jedná instinktivně, nijak nekalkuluje a do vztahu s Ikem vkládá celé své srdce, Mary 
předstírá, že je úspěšná a vzdělaná. Pod slupkou vyrovnané intelektuálky se však skrývá 
neurotická žena, žijící ve vzpomínkách na nedostižného bývalého manžela, který ji, stejně 
jako například Alvy Annie, „stvořil“. V jejích očích je bývalý manžel Jeremiah téměř bůh, 
arbitr dobrého vkusu, génius a nepřekonatelný milenec, v jehož stínu žila a bez nějž se cítí 
ztracená. 

Zdá se, že Mary má celkově slabost pro ty nesprávné muže, jelikož ani její převážně 
sexuální vztah s Isaacovým přítelem Yalem nikam nevedl: „Nestačí obětí? Musí to být 
sex? Co vřelost a duchovno?“ (Manhattan) Mary od svého milence očekávala více, než 
jí on mohl a chtěl dát, propadala pocitům méněcennosti a potřebovala někoho, kdo by se 
jí věnoval. Tím někým se měl stát Isaac: „Jsem krásná a chytrá! Tohle si nezasloužím… 
Jsem krásná, mladá, inteligentní… Akorát jsem úplně rozesraná. K čemu mi tohle je?“ 
(Manhattan) 

Jelikož se Ike od počátku vyhýbal jakýmkoliv závazkům a slibům vůči Tracy, nečiní 
mu potíže vyměnit ji za starší a zkušenější Mary, která by se k němu měla teoreticky 
více hodit. I v okamžiku rozchodu se Tracy chová mnohem dospěleji, neztropí scénu, 
nevyhrožuje, pouze tiše pláče a ujišťuje Isaaca o upřímnosti svých citů, což se však mine 
účinkem. 

Isaacův nový vztah s Mary se výrazně liší od toho s Tracy – ačkoliv si zpočátku 
rozumějí a prožívají spokojené okamžiky, Mary má daleko do klidné a věrné Tracy. Ke 
svému překvapení Ike brzy zjistí, že byl pouze přechodnou epizodou a jeho nová přítelkyně 
se za jeho zády opět potají schází se svým bývalým milencem, jehož sexuálnímu naléhání 
zjevně nedokáže odolat. Mary je z těch žen, které potřebují být využívány silnějšími muži, 
potřebuje být závislá a cítit nadřazenost svého partnera – představuje Galateu, kterou 
opustil její Pygmalion a nechal ji na pospas jejím vlastním neurózám a obavám.

Teprve když Ike odhalí Maryinu zradu, vrací se pokorně zpět k Tracy, která však 
mezitím (částečně také v důsledku své zkušenosti ze vztahu s ním) ještě více dospěla 
a rozhodla se jít vlastní cestou. Až nyní si Ike také uvědomuje, co pro něj Tracy znamenala. 
Když se pokouší sestavit seznam věcí, které dávají životu smysl, vedle Allenova idolu, 
Groucha Marxe, baseballového mistra Willieho Mayse, druhé věty Jupiterovy symfonie, 
nahrávky Potatohead Blues Louise Armstronga, švédských filmů, Flaubertovy Citové 
výchovy, Marlona Branda, Franka Sinatry, úžasných jablek a hrušek od Cézanna a krabů 
u Sama Wo se mu vybaví také Tracyin obličej.
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I v tomto vztahu staršího muže a velmi mladé ženy se objevují motivy pygmalionovského 
modelu, přesto však Tracy není typickou Galateou. Přes svůj nízký věk není zcela závislá 
na svém zkušenějším příteli, má vlastní emocionální život, postoje a názory. Není to ona, 
kdo využije svého partnera a v příhodnou chvíli jde za svým cílem v podobě dalšího vztahu. 
Navzdory rozchodu s Ikem a Tracyině rozhodnutí studovat v cizině, k němuž ji sám Isaac 
kdysi přemlouval, aby si uvolnil ruce ke vztahu s Mary, zůstává šance, že se oba milenci 
jednou znovu dají dohromady, protože, jak Tracy uklidňuje Isaaca „co to [šest měsíců] je, 
když se máme rádi? …Každý se nezkazí. Musíš lidem trochu věřit“ (Manhattan). 

Ve snímku Manhattan Woody Allen staví do kontrastu čistý a upřímný vztah a poměr 
založený na fyzické přitažlivosti a vášni, který nakonec končí zradou. Článek „Woody 
Allen dospěl“ (Woody Allen Comes of Age) uveřejněný v roce 1979 v časopise Time 
charakterizuje tuto Allenovu love-story následovně: „Isaac Davis má své potíže se ženami, 
ale sám sebe prezentuje jako muže, který ,nikdy neměl problém najít si ženu.’ Ústředním 
bodem tohoto filmu je jeho vztah s dospívající dívkou, který je odvážně prezentován 
idealisticky…Tytam jsou také jeho [Allenovy] vtipy o zanedbaném dětství v Brooklynu. 
Jak se zdá, Isaac Davis vstřebal svůj dřívější život; současnost je dostatečně deprimující, 
aby se s ní snažil vyrovnat“ („Woody Allen Comes of Age“).

Allenův přístup ke vztahům se ve filmu Manhattan liší – na rozdíl od svého slavného 
předchůdce Alvyho Singera z filmu Annie Hallová, kterému nezbývá než nostalgicky 
vzpomínat na příjemné okamžiky s Annie, připomenout si klíčové momenty svého tak 
důležitého vztahu a najít souvislosti mezi svým milostným životem a vlastní minulostí, 
se Isaac Davis pokouší vyrovnat se svou současnou situací. Zatímco pro Alvyho však již 
neexistuje možnost cokoliv vrátit zpět, Isaac, který si nakonec přece jen uvědomil své 
priority, dostal ve vztahu druhou šanci. 

Dalším významným snímkem, v němž se objevuje schéma muž-mentor a jeho 
přítelkyně-dychtivá žákyně, je příběh mapující vztahy členů jedné rodiny nazvaný Hana 
a její sestry. V tomto případě se jedná o dvojici malíř Frederick a jeho partnerka Lee. 
Zatímco anhedonik Frederick, podobně jako Alvy Singer, není schopen se naplno radovat 
ze života a neustále se zabývá svými chmurnými myšlenkami, Lee se podobá Annie v tom 
ohledu, že ani ona není vyhraněnou osobností. Bývalá alkoholička Lee teprve hledá své 
místo v životě, potřebuje podporu a pocit, že se ubírá správným směrem. 

Také v tomto příběhu nastane partnerská krize, v jejímž důsledku jsou ohroženy 
zájmy Pygmaliona-Fredericka. Ke svému částečnému uspokojení Lee zjišťuje, že je jí 
zcela fascinován manžel její sestry Hany, Elliot, který při jejím svádění postupuje podobně 
jako kdysi Frederick. I on má touhu stát se jejím mentorem a zahrnuje ji poezií a hudbou 
podle svého vkusu. Lee se vlivu a touze svého nového obdivovatele příliš nebrání a je jen 
otázkou času, kdy zradí svou nic netušící sestru a dá souhlas k vášnivému románku se 
svým švagrem. 

V Elliotově případě opět funguje komplex muže žijícího ve stínu úspěšné a všemi 
obdivované ženy. Jeho manželka Hana je skvělá matka, která zároveň triumfuje i na 
poli kariéry, když se jí po letech strávených péčí o rodinu a domácnost podaří návrat na 
divadelní prkna. Elliot má vedle své ženy pocit, že jej nepotřebuje, a hledá obdiv a zájem 
u bezbranně působící a snadno ovlivnitelné Lee, k níž jej poutá především silná tělesná 
přitažlivost. Elliot chce být potřebován, zatímco jeho žena pouze nesobecky dává, aniž by 
očekávala cokoliv na oplátku.
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Ještě dříve než Lee si uvědomuje, co se mezi ní a Elliotem děje, sám Frederick, 
jenž prohlédne Elliotovy snahy převzít jeho roli: „Bývalas se mnou šťastná. Chtěla ses 
ode mne učit. To už jsem tě naučil všechno?“ (Hannah and Her Sisters) To, co Lee 
kdysi na Frederickovi imponovalo, jí najednou připadá omezující a chce se vymanit ze 
svého dosavadního způsobu života. Následující konverzace přesně vystihuje podstatu 
a nevyhnutelný osud většiny pygmalionovských vztahů, jak je Woody Allen ve svém díle 
prezentuje:

Lee:  Už to nesnesu.
Frederick:  Chci dokončit tvé vzdělání.
Lee:  Už nejsem tvá žačka.
Frederick:  Jednou ve světě obstojíš. 
Lee:  Tohle se musí změnit.
Frederick:  Co?
Lee:  Víš, že se dusím!…
Frederick:  Věděl jsem, že odejdeš. Musí to být teď?
Lee:  Možná jen na čas. Musím to zkusit.
Frederick:  Jsi celý můj svět! … Spojuješ mě se světem.
Lee:  To je moc velká zodpovědnost! Chci jednodušší život. Rodinu, než bude 

pozdě. Ani nevím, co chci. Co ze mě vůbec máš? O sex už nejde. A ve 
všem jsi lepší…

Frederick:  Věděl jsem, že odejdeš s někým mladším.  (Hannah and Her Sisters)

Lee není zdaleka první z Allenových ženských postav, která v souvislosti se svým 
vztahem používá výrazy jako „už to nesnesu“ či „dusím se.“ Pod vlivem svého nového 
románku se rozhodne ukončit svůj dosavadní vztah a vzdát se role Frederickovy Galatey. 
Ani nové štěstí s Elliotem však nemá trvat dlouho, jelikož i jeho Lee na své cestě za samo-
statností opustí. Není náhodou, že ani její nový a snad na dlouhou dobu poslední partner, 
učitel z kursů, které (podobně jako Annie Hallová) navštěvovala, představuje určitou inte-
lektuální autoritu. Stejně jako ženské protagonistky jiných Allenových děl, i Lee potřebuje 
vedle sebe partnera, k němuž může vzhlížet a přizpůsobovat se mu.

Netypickou partnerskou dvojici představil Woody Allen v roce 1995, kdy ve filmu 
Mocná Afrodité (Mighty Aphrodite) svedl dohromady sportovního manažera Lennyho 
a prostitutku Lindu. Lenny a jeho žena Amanda se rozhodnou adoptovat dítě, čímž se však 
jejich vztah změní. Stejně jako celá řada Allenových ženatých postav, také Lenny začne 
mít postupně pocit, že mu v manželství něco schází. Je hnán zvědavostí a doslova se upne 
na myšlenku najít skutečnou matku svého adoptivního syna Maxe, která podle něj musí 
být nesmírně inteligentní a ušlechtilá žena. Ke svému překvapení zjišťuje, že Maxova 
biologická matka je primitivní pornoherečka a prostitutka používající umělecké jméno 
Linda Ashová. Linda je zcela nekultivovaná, animální a bezprostřední a svou neobvyklou 
profesi bere jako něco zcela přirozeného. 

Allen na postavách Lindy a Lennyho znovu aplikuje vzorec muž-tvůrce a žena-jeho 
výtvor. Na rozdíl od jiných partnerek Allenových postav, které představují jakýsi potenciál 
pro vzdělávání, se Linda zcela vymyká představě Galatey, postupně se měnící v obraz 
svého tvůrce. Lenny se nemůže smířit se skutečností, že matka jeho dítěte zdaleka není 
ideální, získává si její důvěru a stává se jejím mentorem, jehož hlavním cílem je přemluvit 



107

Andrea Holešová • Snad mají pravdu básníci – hlavní je láska

ji, aby změnila svůj dosavadní způsob života. Tato dvojice se od klasického Allenova 
schématu Pygmalion-Galatea liší i v tom ohledu, že Lennyho zájem o Lindu není sexuální, 
ani nemá vyústit v hlubší partnerský vztah.

V tomto případě Allen nenechává svou postavu kupovat Lindě filozofické knihy (jak 
by to zcela jistě učinil Alvy Singer), ani ji nenutí znovu navštěvovat školu. Místo toho 
se snaží udělat z ní počestnou ženu a najít pro ni vyhovujícího partnera. Ačkoliv se tak 
nestane Lennyho přičiněním, Linda nakonec přece jen nalezne svého prince na bílém koni 
(v jejím případě pilota, který se svým vrtulníkem nouzově přistane těsně vedle ní). 

Allen v tomto snímku nejen představuje pro něj ne zcela typické postavy, nýbrž také 
volí originální formu zpracování. Jeho příběh je ve skutečnosti komedie zasazená do 
rámce klasické antické tragédie. V souladu s tímto záměrem Allen používá řecký chór, 
který komentuje dění a Lennyho neustále varuje, aby si nezahrával a nepokoušel osud. 

Woody Allen se při zpracování motivu vztahu mladší ženy a staršího a intelektuálně 
nadřazeného muže neomezil pouze na žánr komedie. Také v jednom z jeho psychologických 
dramat, Jiná žena (Another Woman, 1988), má hlavní protagonistka Marion Postová 
podobnou zkušenost. Přestože se s Marion setkáváme teprve v momentě, kdy dovrší věku 
padesáti let a náhoda ji přiměje začít rekapitulovat její dosavadní zdánlivě spokojený život, 
postupně se dozvídáme, že v mládí byla provdaná za svého profesora filozofie – mnohem 
staršího muže, který jí nahrazoval otcovskou autoritu a měl uspokojit její hlad po vědění. 
Ačkoliv je Marion další netypickou Galeteou v tom ohledu, že se inteligencí může rovnat 
svému učiteli a má mnohem jasnější představu o tom, co od života chce, i ona zpočátku 
potřebovala správně nasměrovat a do jisté míry intelektuálně vést. Marion vědomě plnými 
doušky nasává vše, co jí může její partner nabídnout. 

Oproti jiným snímkům na podobné téma má vztah Marion a jejího bývalého manžela 
tragičtější rozměry. Marion je natolik cílevědomá, že volí kariéru před neplánovaným 
mateřstvím, aniž by považovala za nutné vzít v potaz také názor a přání svého muže. 
V důsledku jejího rozhodnutí uměle ukončit těhotenství spěje manželství k neodvratitelnému 
konci. Ani po rozvodu se však bývalý manžel nedokáže smířit s její zradou a nakonec volí 
sebevraždu. 

Marion snad ze všech Allenových protagonistek nejvíce naplňuje představu Galatey, 
která jde tvrdě za svým cílem. Jako mladá využila vztahu se svým profesorem, který 
byl připraven jí dát vše. Naproti tomu Marion nebyla ochotna na oplátku poskytnout nic 
ze sebe, jak by se dalo ve fungujícím vztahu očekávat. Způsob, jakým jednala se svým 
mužem, naznačuje absenci hlubších citů. Bývalý manžel Marion je pak nejsmutnějším ze 
všech Allenových Pygmalionů, jelikož bez ní nebyl schopen dále existovat a zapomenout 
a dobrovolně si vzal život. 

Po sérii filmů, v nichž podstatnou roli hraje spíše partnerské soužití postav a problémy 
s ním spojené, se Woody Allen v roce 1982 znovu zaměřil na tělesnou stránku vztahů. 
Stejně jako u filmu Všechno, co jste chtěli vědět o sexu i v případě Erotické komedie 
noci svatojánské (A Midsummer Night’s Sex Comedy) již samotný název naznačuje, co 
může divák očekávat. Allen zde rozehrává příběh tří párů – jednoho manželského a dvou 
mileneckých – v němž není nouze o vášně, tělesnou přitažlivost a nevěru. Allenova 
partnerská šaráda nakonec mimo jiné končí zjištěním, že nejlepší příležitosti nastanou 
v životě pouze jednou a ani v lásce nelze nic vrátit zpátky. Ačkoliv jedna z postav, postarší 
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profesor, nakonec umírá, jeho smrt je odlehčena skutečností, že zemřel šťastný při 
vášnivém sexu s mladou svobodomyslnou ženou.

Přestože se tematika partnerských vztahů v různých podobách a rozsahu objevuje 
prakticky ve všech jeho snímcích, v roce 1992 natočil Woody Allen další film, kde toto 
téma opět tvoří základ celého příběhu. Jak opět prozrazuje samotný název, snímek Manželé 
a manželky (Husbands and Wives) se znovu vrací k tematice zákonných partnerských 
svazků a představuje dva manželské páry, které řeší svou partnerskou krizi a pokoušejí se 
vyrovnat s institucí manželství a vším, co společný život přináší. Allenův film představuje 
sondu do hořké reality dvou vztahů, kterými otřese nevěra a vzájemné odcizení partnerů. 
V rozhovorech s blíže nespecifikovaným reportérem se všichni zúčastnění vyznávají ze 
svých pocitů, frustrací a skrytých tužeb ve vztahu ke svým partnerům a milostnému životu.

V úvodu příběhu manželé Sally a Jack oznamují přátelům Gabovi a Judy své 
rozhodnutí rozvést se. V důsledku této šokující informace začne také Judy přemýšlet nad 
svým manželstvím a zjišťuje, že ve skutečnosti ani ona není ve svém svazku spokojená. 
Její téměř zuřivá reakce na rozchod přátel svědčí o tom, že myšlenka na život bez manžela 
a znovu získanou svobodu ji také již napadla. 

Manželství Sally a Jacka je dalším z řady Allenových dysfunkčních vztahů, z nichž 
se již dávno vytratila vášeň a v nichž vedle sebe žijí dva prakticky cizí lidé. Ačkoliv oba 
manželé zpočátku působí vyrovnaně a tvrdí, že rozchod byl společným rozhodnutím 
obou, brzy vychází najevo, že především chladná Sally za maskou klidu skrývá bouřlivé 
emoce a hysterické reakce. Je zřejmé, že se Sally nesmířila s Jackovým rozhodnutím 
opustit ji kvůli mladší ženě. Uvědomuje si také, že dospěla do věku pro ženu kritického, 
a ačkoliv se na jedné straně nebrání své nově nabyté osobní svobodě a možnostem, které 
její nová situace přináší, její city a hrdost jsou zraněné a ona nedokáže Jackovi odpustit 
jeho zradu: „Když ženská zestárne, tak už není zajímavá…Neobhajuj své pohlaví, je to 
pravda. Jsi skvělá, dokud nezačneš stárnout, a pak chtějí novější model…Mockrát jsem si 
představovala, že jsem volná. Víte, není lehké vést klidné manželství, při všech frustracích 
a přítěžích. Vážně není“ (Manželé a manželky).

Jackova nová partnerka je naprostým opakem jeho racionální, schopné, intelektuální 
a sexuálně chladné ženy – zajímá se o zdravou stravu, cvičí aerobik, naplno projevuje 
své emoce a neopovrhuje neintelektuální zábavou jako Sally. Jack s ní prožívá vášnivý 
románek a po letech strávených ve sterilním manželském prostředí se cítí uvolněný, aniž 
by byl někým „opravován, kritizován“ (Manželé a manželky). Jackovo opojení novým 
životním stylem však netrvá dlouho a brzy si uvědomí, že si nechce jen užívat života po 
boku povrchní ženy, jejíž názory a impulsivní chování jej postupně začnou obtěžovat. 
Právě v tomto okamžiku Jack volí návrat ke své ženě, která však mezitím navázala jiný 
vztah.

Také ve svém novém vztahu s přizpůsobivým Michaelem není Sally schopna se oprostit 
od myšlenek, které se jí neustále honí hlavou a brání jí naplno se oddat svým pocitům 
a jednat spontánně. Sally je svým partnerům intelektuálně nadřazená, je dominantní a staví 
sama sebe do pozice mentora. Následující rozhovor demonstruje její neustálou potřebu 
opravovat své okolí a prezentovat své odlišné názory: 
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Michael:  Dnešní večer se nám vydařil, že?
Sally:  Ano, bylo to dobré.
Michael:  A ta hudba byla fantastická.
Sally: Obvykle Mahlera nesnáším, ale tohle bylo dobré. Poslední věta byla příliš 

dlouhá. Ta druhá byla dobrá. Dobře to začalo a pak to bylo sentimentální, 
nemyslíš? Ale dirigent se snažil. Večeře byla báječná. I když toho kuchaře 
bych měla naučit, jak se dělá Alfredova omáčka. Moc se mu to nepovedlo. 

(Manželé a manželky)

Skutečnost, že se Michael v průběhu Sallyina takřka monologu nezmohl na víc, než 
jen tiše souhlasit či maximálně přitakat, jen dokazuje, jak výraznou a nekompromisní 
osobností Sally je. Sally je tedy dalším příkladem ženy zbavující muže mužnosti, jejíž 
intelektuální převaha a racionální myšlení mohou představovat překážku v partnerském 
soužití.

Manželská krize Sally a Jacka nezůstala bez následků, nýbrž rozpoutala vlnu emocí 
a pochyb také v do té doby zdánlivě spokojeném vztahu Judy s Gabem. Judy do jisté míry 
závidí Sally krach jejího manželství, jelikož sama ve skrytu duše touží po změně. Také 
v tomto vztahu to již dávno mezi partnery nejiskří. 

Ačkoliv spisovatel a učitel tvůrčího psaní Gabe žije ve svazku s první normální ženou 
v jeho životě (alespoň dle mínění přátel), ve skutečnosti má slabost pro beznadějné typy, 
takzvané ženy kamikadze, které „vždycky havarují letadlo, jsou prostě sebedestruktivní, 
narazí do vás a vy zemřete společně s nima“ (Manželé a manželky). Gabe na adresu svých 
beznadějných vztahů se ženami dodává: „A když se objeví výzva, velmi malá naděje, že 
to vyjde, vyskytnou se překážky a zátarasy, něco mi v hlavě přeskočí. Možná je to proto, 
že jsem spisovatel, ale nějaká dramatická nebo estetická součástka si prosadí svou a já už 
tu osobu nepustím. A zde je určitá dramatičnost prostředí, která se objeví ve stejnou dobu, 
kdy se já zamiluju do určité osoby nebo situace samozřejmě, že to pro mě dobře neskončí“ 
(Manželé a manželky). 

Jako celá řada Allenových mužských postav i Gabe navíc cítí uspokojení ze zájmu mladé 
studentky Rain o jeho osobu i tvorbu. Na rozdíl od jiných Allenových postav však Gabe 
dokáže odolat jejím svodům a nestane se dalším z řady jejích mnohem starších milenců-
mentorů. Ani v tomto snímku se Allen nevyhýbá svému oblíbenému pygmalionovskému 
motivu a staví Rain do role mladé a cílevědomé ženy přitahující starší muže, kteří touží ji 
chránit a formovat až do chvíle, než jsou nahrazeni někým jiným.

Gabeova žena Judy není spokojená se svým životem a manželstvím a pokouší se 
získat přízeň Michaela, jehož předtím sama seznámila s opuštěnou Sally. Slovy bývalého 
manžela je Judy „pasivně agresivní. Na všechno zná jen: Já chudák, nech mě být… 
Vždycky dostane to, co chce. Chtěla mě, chtěla Gabea, chtěla práci v časopise, skončit 
manželství, teď chce Michaela“ (Manželé a manželky).

Navzdory jeho počátečnímu odporu se Judy nakonec v duchu její pasivně agresivní 
strategie přece jen podaří získat Michaela, kterého Sally opustila v zájmu obnovení vztahu 
s manželem Jackem. Zdá se, že bývalý manžel měl pravdu, jelikož Judy znovu dokáže, že 
je mistryní v umění přimět muže, aby nakonec vždy vyhověli jejím přáním. Nedá se ničím 
odradit a její nejnovější oběť, Michael, od počátku nemá šanci a jeho vzdor nikam nevede:
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Michael:  Judy, nech mě být. Nechci strávit neděli společně. Potřebuju být sám.
Judy:  Tak si buď, já tě do ničeho nenutím!
Michael:  Jo, to víš, že jo. Tím svým tichým, vytrvalým způsobem. Vždycky jsi mi 

nablízku. Podporující, chápající. Bože, přestaň být tak zatraceně chápající.
Judy:  Díky za všechno.
Michael:  Promiň, pořád myslím na Sally…Judy, promiň.
Judy:  Nechci tě nikdy ani vidět, rozumíš mi?
Michael:  To neříkej, já tě potřebuju, potřebuju tě…Ale já to tak necítím. Jen jsem 

byl rozčílený, zlato…Dej mi ještě šanci. Nemyslím to tak…Rozumíš mi, 
byl jsem zmatený, rozčílený…Nezasloužím si tě, promiň. 

(Manželé a manželky)

Triumf Judy je ještě větší, jelikož svého nového přítele nejen získá, ale dokonce se jí 
podaří jej nenápadně přesvědčit, že usiloval on o ni, a ne naopak, jak tomu ve skutečnosti 
bylo. 

Přes všechny neshody a aférky je Gabe jediný, kdo ve skutečnosti prohrál. Sally 
a Jack nakonec volí stereotyp a stabilitu svého dosavadního manželství před změnou 
a dobrodružstvím s novými partnery. Sally ovšem přiznala:

Líbí se mi ta volnost…Když se uklidníš, tak si uvědomíš, že to není tak špatné, jak 
se ti zdálo. Je to, jako když ti vytáhnou špatný zub. Všechny ty hnisavé rány tvého 
manželství, zklamání, zášť, všechno s jedním škubnutím zmizí a ty jsi volná…To 
si nedovedeš představit, po těch letech shromažďování problémů a polykání něčího 
zla máš šanci začít znovu…Ženě to utíká rychleji. Musíš to udělat, dokud máš ještě 
nějaké kouzlo. Výhoda je, že jsi trochu starší, máš hodně zkušeností…Mám mnohem 
větší šanci, že to bude klapat, jestli někoho poznám.  (Manželé a manželky)

Sallyina zkušenost s manželstvím je spíše negativní, přesto však nemá odvahu posu-
nout se v životě dál a řídit se tím, co prohlašuje. Naproti tomu Judy využije situace a jde 
za svým cílem v podobě vztahu s poddajným Michaelem, který má potřebu nechat se vést 
silnější a dominantnější ženou. 

Ze všech zúčastněných je Gabe Roth nakonec také jediný, kdo v manželství nezradil, 
neprovinil se proti svému přesvědčení, ani nesáhl po kompromisu. Na základě svých 
čerstvých zkušeností s manželstvím Gabe říká: „Teď nikoho nemám. Nechci se s nikým 
zaplést a nechci nikoho ranit a nechci být raněn. Nevadí mi, že žiju a pracuju sám. Je 
to dočasné. Ty pocity přejdou a pak budu mít potřebu vrátit se zpět do víru událostí“ 
(Manželé a manželky).

Jakkoliv negativní se může zdát Allenův pohled na manželství a způsob, jakým mění lidi 
a jejich vzájemné vztahy, Gabeův závěrečný monolog do jisté míry dokazuje, že Allenova 
persona dokáže svá zklamání a neúspěchy překonat a nevzdává se ve svém úsilí najít 
lásku, ideální vztah a partnerku pro život. Víru Allenových postav v sílu lásky vystihuje 
také čínský lidový léčitel Dr.Yang z filmu Alice (Alice, 1990), jehož služby vyhledá 
hlavní protagonistka filmu, Alice Tateová. Podle Yanga je „[l]áska velmi složitý cit. Lidé 
jsou nepředvídatelní. City nemají logiku. Bez logiky není racionalita. Bez racionality je 
zamilovanost, ale i trápení“ (Alice).
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Zájem o vztahy mezi muži a ženami je jedním z typických rysů tvorby Woodyho 
Allena a provází jej od počátku jeho kariéry v šedesátých letech 20. století. Ať už je 
Allenův typický protagonista svobodný muž čelící nástrahám svádění, svým sexuálním 
touhám a problémům spojeným s rodícím se vztahem, nebo prožívá neshody v manželství, 
láska a sex jsou pro něj nezbytnou součástí života. Zatímco na počátku své kariéry se 
Allen věnoval spíše fyzické stránce vztahů a jeho postava z jevištních skečů se, stejně jako 
později protagonisté prvotních situačních komedií, zoufale pokoušela uspokojit své touhy 
a překonat svůj handicap v podobě vlastní vizáže a smůly, která ji provázela takřka na 
každém kroku, počínaje druhou polovinou sedmdesátých let se v Allenově tvorbě objevuje 
mužský protagonista, který není v otázce lásky a sexu outsiderem, přesto mu však ve 
vztazích stále něco chybí. Tento nový typ protagonisty hledá dokonalost a touží po ideální 
ženě, zároveň však má strach ze závazků a podléhá svému životnímu pesimismu. 

Woody Allen se neomezuje pouze na krátkodobé milostné vztahy, nýbrž prezentuje také 
manželské soužití, které by mělo představovat trvalý závazek. Celá řada jeho mužských 
postav má však s manželstvím spíše negativní zkušenost a jejich zákonné svazky končí 
rozvodem v důsledku nevěry či nudy a stereotypu.

Stále znovu se v Allenově díle objevuje také postava mladší a nevyhraněné ženy, kterou 
se ke svému obrazu pokouší přetvořit starší, zkušenější a intelektuálně nadřazený muž. 
Ačkoliv tyto nevyrovnané vztahy s železnou pravidelností končí partnerčiným odchodem, 
Allenův mužský protagonista se nevzdává a až na výjimky stále věří v lásku, bez níž si 
svůj život dokáže jen těžko představit.

Poznámky
1 Příběh chirurga rozpolceného mezi milou a hodnou Doris, která jej však fyzicky nepřitahuje, 

a animální, komplikovanou a destruktivní Ritou představuje fabuli filmu, který natočil hlavní pro-
tagonista Allenova snímku Vzpomínky na hvězdný prach, režisér Sandy Bates. Stejné téma zpraco-
vává Woody Allen v povídce „Šílencův příběh“ zahrnuté do sbírky Vedlejší účinky (Side Effects, 
1986). I zde je protagonistou uznávaný a oblíbený lékař, který postrádá lásku a touží po dokonalé 
ženě. Touhy však této postavě nepřinesou štěstí – dříve úspěšný muž opouští svůj domov i práci 
a dobrovolně se stává člověkem žijícím na okraji společnosti. 

 2 Tato povídka je součástí společného projektu tří významných amerických režisérů (Martina 
Scorseseho, Francise Forda Coppoly a Woodyho Allena) nazvaného Povídky z New Yorku (New 
York Stories, 1989).

3 Níže citované jevištní skeče vycházejí ze zvukového záznamu Allenových vystoupení z let 
1964–1968, jak byly zachyceny na jediném v současné době dostupném CD nazvaném Standup 
Comic. 

4 Allen zakomponoval své útoky proti bývalé ženě také do svého filmu Láska a smrt, kdy ukaza-
tel směru informuje diváky, že zároveň s popravou Borise Gruščenka probíhá také svatba Rosenové 
(Rosen Wedding).

5 Ve skeči Druhé manželství (Second Marriage) je Woodyho postava požádána, aby reagovala na 
zprávu o znásilnění bývalé ženy. Woody na adresu bývalé manželky říká, že podle jeho zkušeností 
se v jejím případě zcela jistě nejednalo o „moving violation“. Jeho komentář je ve skutečnosti dvoj-
smyslný – výraz „moving violation“ lze chápat jednak jako dojemné znásilnění, či americký výraz 
pro porušení zákona řidičem vozidla během jízdy. 
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6 Replika ze skeče Moje manželství (My Marriage). 
7 Za tuto povídku, která poprvé vyšla v roce 1977 v časopise The New Yorker, získal Woody 

Allen v roce 1978 O.Henryho cenu.
8 Podobné schéma dysfunkčního vztahu, kdy žena není schopna sexu s vlastním partnerem, 

zatímco střídá jiné milence, a nabádá svého partnera k nevěře, Allen rozvíjí ve svém filmu Anything 
Else (Cokoliv) z roku 2003.

9 Jeden z typů židovských smolařů a nešiků.
10 Riverside Drive není posledním z Allenových děl, v nichž se objevuje hrozba prozrazené 

nevěry a zoufalá snaha za každou cenu zabránit jejím následkům. V roce 2005 natočil Woody Allen 
snímek Hra osudu (Match Point), v němž použil motiv úkladné vraždy milenky, která je nakonec 
připsána na vrub jinému člověku, přičemž skutečný vrah zůstane nepotrestán.

11 Anhedonie je psychologický termín označující neschopnost myslet pozitivně, zažívat kladné 
emoce a radovat se.

12 Je otázkou, co Ike Davis považuje za dlouhodobý vztah, jelikož poměr mezi Hitlerem a Evou 
Braunovou ve skutečnosti zdaleka neměl charakter krátkého románku, nýbrž trval 16 let a vyvrcho-
lil manželstvím.

13 Johan August Strindberg (22. 1. 1849 – 14. 5. 1912) byl švédský spisovatel a dramatik, který 
se ve svém díle zabýval vztahy mezi muži a ženami a realisticky zobrazoval postavení žen ve spo-
lečnosti a problémy spojené se sexem a společenskou morálkou. V osobním životě byl Strindberg 
třikrát rozvedený a jeho vztah k ženám byl často označován jako nepříliš přátelský. Kvůli svým 
nekonformním názorům na manželství prezentovaným také v jeho díle Strindberg dokonce stanul 
před soudem.
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