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Kategória, ktorá popiera kategorizáciu – postavy femme fatale 

v anglofónnych filmoch 

 

Petra KOLLÁRIKOVÁ 

 

Počas výskumu pre účely mojej bakalárskej práce som bola unesená filmami v štýle 

noir a rovnako aj postavami, ktoré sú pre tento štýl typické. Najviac ma upútalo, že príbehy, 

ktoré znázorňujú sa veľmi podobajú tomu, čo nám pripraví sám život - nie vždy zvíťazí 

spravodlivosť a jednoducho povedané – zlé veci sa stávajú tým dobrým. Klasifikácia postáv 

nie je vôbec jednoznačná – ich správanie je nepredvídateľné a hranica medzi dobrom a zlom 

veľmi tenká. Ak ma film noir niečomu naučil, je to určite fakt, že nič nie je čierno-biele. 

V týchto filmoch, rovnako ako v živote, sa stretávame s rôznymi odtieňmi šedej, extrémy nie 

sú prirodzené a väčšinou nič nie je tak, ako sa na prvý pohľad zdá. Zaujala ma obzvlášť 

postava osudovej ženy, tzv. femme fatale, ktorá sa často stáva objektom stereotypov 

a škatuľkovania. Dokonca sa postupne stáva skôr obchodnou značkou, produktom, 

komoditou, ktorá, zdá sa, je zárukou komerčného úspechu. Rozhodla som sa bližšie 

preskúmať túto postavu a podarilo sa mi odhaliť skutočnosť, že nie je možné jednoznačne túto 

postavu zaradiť a určiť pevné hranice klasifikácie. Postava osudovej ženy je ako skutočná 

človek – nepredvídateľná, nestála a nedefinovateľná osobnosť.  

Cieľom mojej diplomovej práce bolo dokázať, že hranice kategórie femme fatale sú 

vágne a klasifikácia ženských postáv v rámci tejto kategórie nie je taká jednoznačná, ako by 

sme mohli predpokladať. Julie Grossman dokonca tvrdí, že táto kategória „iba živí kultúrne 

fantázie o role pohlaví“. (Grossman, 2009, str. 21) Preto sa v práci taktiež usilujem dokázať, 

že vlastnosti spájané s postavou osudovej ženy nie sú v skutočnosti obmedzené pohlavím. 

Dokonca som si trúfla zájsť ďalej a spochybniť nielen stereotypy spájané s postavou femme 

fatale, ale aj samotnú existenciu takejto postavy. Pre účely analýzy som použila príklady 

klasických noirových aj moderných filmov angloamerickej produkcie, v ktorých vystupuje 

postava vykazujúca znaky osudovej ženy, alebo jej mužského ekvivalentu. Cieľom je taktiež 

naznačiť, že hoci klasický noir pre ne predstavuje typické prostredie, tieto postavy nie sú na 

tento štýl výlučne viazané.  
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Femme Fatale 

Ako prvé je dôležité objasniť pojem femme fatale, pretože správne definovanie tejto 

postavy je nevyhnutné pre zavedenie určitého štandardu, ktorý slúži ako odrazový mostík pre 

následnú prípadovú štúdiu.  

Femme fatale – na prvý pohľad jednoznačné zlo, v sebe ukrýva prekvapivú 

komplexnosť prvkov, z ktorých je skonštruovaná (motívy, historické pozadie a rôzne iné 

vplyvy). Každopádne, existuje množstvo definícií pre postavu osudovej ženy, ktoré sa ale 

dajú, na základe spoločných znakov, zjednotiť do jednej spoločnej definície, ktorá by mohla 

znieť: femme fatale je sexuálne príťažlivá žena, ktorá za pomoci trikov a ľstí, vláka muža do 

nebezpečnej situácie, s úmyslom dosiahnuť svoj cieľ. Avšak, existencia definícií, ktoré je 

možné zhrnúť do jednej univerzálnej poučky len potvrdzuje stereotypnosť tejto postavy. 

A predsa, takéto zjednotenie je nevyhnutný postup pre charakterizáciu a identifikáciu postavy 

osudovej ženy v konkrétnych filmoch. Napriek tomu, že cieľom mojej práce je demonštrovať 

vágnosť hraníc kategórie femme fatale, v skutočnosti existujú určité črty a atribúty, či už 

fyzické, alebo povahové, ktorými je možné určiť postavu, ktorá by mohla byť vnímaná ako 

femme fatale.  

S troškou cynizmu by sa dalo tvrdiť, že postava osudovej ženy sa skladá z obyčajných 

stereotypov – osobnostné rysy ako aj motívy konania sa zdajú byť úzko limitované. Preklad 

samotného francúzskeho výrazu femme fatale znie „osudová/smrtiaca žena“, čo vyvoláva skôr 

negatívne konotácie. A naozaj, niektoré z týchto žien sa vyznačujú krutosťou, nemorálnosťou, 

neverou, sebectvom, podvodným konaním a prefíkanosťou. Napriek tomu, je možné nájsť 

niekoľko príkladov ženských postáv, ktoré nespĺňajú tieto charakteristiky, alebo im niektoré 

chýbajú, a ešte vždy sú zaradené do kategórie osudových žien. Tieto príklady sú taktiež 

zahrnuté do môjho výskumu, pretože potvrdzujú nejasnosť hraníc kategórie femme fatale.  

 

Konkrétna prípadová štúdia 

V rámci výskumu a následnej prípadovej štúdie sa mi podarilo roztriediť príklady 

zahrnuté do analýzy do skupín na základe určitých kľúčových znakov. V prípade ženských 

postáv je to päť skupín. Každá z nich predkladá argument, na základe ktorého je možné 

spochybniť hranice kategórie osudovej ženy.  

Prvú skupinu tvoria ženské postavy, ktorých konanie je ovládané pudom sebazáchovy 

a ich motivácia je tak priamoúmerne ovplyvnená túžbou prežiť (či už na doslovnej alebo 

metaforickej úrovni).  
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Klasifikácia postáv druhej skupiny je založená na splnení iba niektorých podmienok 

kategórie femme fatale. V prípade Rachel sú to len fyzické atribúty, v prípade Catherine 

Trammell chýbajú niektoré kľúčové znaky, ako napríklad zločin, či zlý úmysel (keďže jej 

identifikácia ako psychopatickej sériovej vrahyne má iba špekulatívny charakter).  

Tretia skupina predkladá príklady protagonistiek, ktorých správanie je do veľkej miery 

ovplyvnené spoločenskou situáciou doby. Za ich zlomyseľnosťou je možné pozorovať 

objektívne historické pozadie – situáciu v patriarchálnej spoločnosti, kde si po vojne ženy 

vydobyli svoje významnejšie miesto a nemienili sa ho vzdať.  

Postavy analyzované vo štvrtej skupine ležia na pomyselnej hranici klasifikácie. 

Analýza ich konania a motívov prináša otázku o polohe hranice medzi diabolskou femme 

fatale a rozmaznaným dieťaťom. Najmä Veda Pierce Forrester z filmu Mildred Pierce (1945) 

predstavuje vhodný príklad, poukazujúci na nejasné hranice kategórie femme fatale.   

Postava Mildred Pierce Beragon slúži ako samostatný príklad veľmi špecifickej 

postavy, kedy sa stretávame s motívom nie egoistickým, ale altruistickým, čo je veľkým 

prevratom v motívoch osudovej ženy. Pri skúmaní tejto postavy sa nastoľuje otázka, či femme 

fatale je skutočne postava, alebo iba forma správania sa v určitej situácii a pod vplyvom alebo 

tlakom okolností. 

Všetkých päť skupín spochybňuje jednoznačnosť klasifikácie a obsahu kategórie, 

a demonštruje nejasnosť polohy jej hraníc, dokonca naznačuje relatívnosť pojmu ako takého.  

 

Ďalším dôležitým bodom môjho výskumu bolo identifikovanie mužských postáv, 

ktoré vykazujú črty spájané s postavou femme fatale, aby som dokázala svoje tvrdenie, že 

znaky, ktoré charakterizujú a sú pripisované postave osudovej ženy nie sú vlastne limitované 

pohlavím. Existuje množstvo mužských postáv, ktoré tieto znaky spĺňajú, hoci je možné 

identifikovať aj isté odlišnosti. Pre postavy tohto typu použijem termín taktiež z francúzštiny, 

aby vynikla spojitosť medzi týmito dvoma kategóriami – homme fatale. 

Čo sa týka fyzických čŕt, osudový muž nevyhnutne neoplýva oslnivou krásou, skôr sa 

dá hovoriť o šarme, charizme. Zatiaľ čo vzhľad osudovej ženy je v priamom protiklade k jej 

charakteru, v prípade osudového muža skôr platí, že jeho zovňajšok a charakter sú 

v pôsobivej súhre, vďaka čomu je daná postava niekedy nevysvetliteľne príťažlivá. Irina 

Aleksander tvrdí, že homme fatale je „kreatívny typ, predstiera zraniteľnosť, zatiaľ čo si 

zachováva pôsobivé sebavedomie. Nie je to zvyčajne ten najpríťažlivejší muž v miestnosti, 

ale určite najbystrejší; tieto vlastnosti obráti vo svoj prospech, čím sa odlišuje od typického 

sukničkára.“ (Aleksander, 2008, ods 2)  
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Mužské postavy sú rovnako rozdelené do skupín na základe spoločných menovateľov, 

s cieľom načrtnúť spoločné znaky a vyzdvihnúť odlišnosti, ktoré sa mi podarilo identifikovať 

predovšetkým v otázke motivujúcich faktorov.  

Prvá skupina pozostáva z postáv, ktorých motívom je chamtivosť a túžba sa finančne 

obohatiť bez ohľadu na následky konania. Konkrétne príklady postáv sa líšia len 

v manipulačných technikách, ktoré používajú na ovládanie svojej obete.  

Spoločným menovateľom príkladov zaradených do druhej skupiny je sexuálna túžba 

a žiadostivosť. Deštruktívne dôsledky konania týchto postáv sú minimálne (zvyčajne len na 

úrovni dočasnej emocionálnej ujmy), ide skôr o takzvaných sukničkárov a donjuanov.  

Tretia skupina prináša skutočne temnú postavu osudového muža s deštrukčnými 

úmyslami, kde spoločným znakom je pravdepodobná prítomnosť určitej mentálnej poruchy, 

či deviácie, vzhľadom na mieru brutality ich konania. Tu sa stretávame s vážnymi zločinmi 

a zlými úmyslami postáv, ktoré sú stelesnením nemorálnosti, násilia, agresivity, vulgárnosti, 

brutality a podobne.  

Postavy, ktoré boli zaradené do kategórie homme fatale načrtávajú spojitosť s 

kategóriou femme fatale, na základe čoho je možné odvodiť a ustanoviť určité 

charakteristické črty pre kategóriu homme fatale a taktiež potvrdzujú teóriu o nejestvujúcich 

obmedzeniach pre tieto črty pokiaľ ide o pohlavie osudovej postavy.  

 

Výsledky analýz 

Pre účely jednoduchšej a zrozumiteľnejšej klasifikácie je tu zoznam čŕt, ktoré na 

základe existujúcich definícií charakterizujú postavu osudovej ženy (tabuľka 1). Pri každej 

postave je tak udelené znamienko +/- vyjadrujúce prítomnosť alebo absenciu danej črty. Ak 

sa pozrieme do tabuľky, zistíme, že žiadna z analyzovaných postáv nespĺňa všetky črty, a tak 

nemôže byť jednoznačne klasifikovaná ako femme fatale. Postavu, ktorá by spĺňala všetky 

podmienky a mala všetky znaky charakteristické pre osudovú ženu by sme mohli definovať 

ako prototyp femme fatale.  
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Female + + + + + + + + + 

Mystique + + + - + + - - + 

Beauty + + + + + + + + + 

Sexual 

Manipulation 
+ + + - + + + + - 

Craftiness, Use of 

Deceit, Tricks 
+ + + - + + + + - 

Murder Committed 

(Assisted) 
+ - - - + + - + - 

Egoistic Motive + + + + + + - + + 

Using a man’s 

weakness to her 

advantage 

+ + + - + + + + + 

Malicious Intent + - - - + + - + + 

Flatness of motives 

and absence of 

depth in her actions 

- - - - - - - - - 

   Tabuľka 1 Ženské postavy 

Rovnaký postup bol použitý pri zostavovaní tabuľky pre mužské postavy (tabuľka 2), 

pričom súpis charakteristických znakov bol odvodený na základe súvislosti načrtnutej medzi 

dvoma kategóriami osudových postáv. Rovnako ani žiadna z mužských postáv nespĺňa všetky 

podmienky klasifikácie. Postava, ktorá by jednoznačne vyhovovala označeniu homme fatale 

je definovaná ako prototyp homme fatale.  

m a &
 

ys g ar o n
 ( n g (T r (B ri e p es ( I n a e (B or a n
 

(A
Male + + + + + + + + + 

Mystique + - + - - - - + - 

Charisma + + + + + + + + + 

Sexual Manipulation + - - + + + - - - 

Craftiness, Use of Tricks 

and Deceit 
+ + + + + + - + + 

Murder Committed 

(Assisted) 
- +/- + - - - - + + 

Egoistic Motive + + + + + + + + + 

Using a Woman’s 

Weakness to his Advantage 
+ + + + + + + + + 

Malicious Intent - + + - - - + + + 

Flatness of Motives and 

Absence of Depth in his 

Actions 

+ + + + + +/- + + + 

Tabuľka 2 Mužské postavy 
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Stĺpcový graf (graf 1, 2) má za úlohu ilustrovať, že miera, do ktorej môžu byť jednotlivé 

postavy klasifikované v rámci kategórie osudových postáv je rozmanitá. Porovnanie je na 

úrovni postáv vzájomne, ako aj vo vzťahu k prototypu osudovej postavy.  

 

 
Graf 1 Ženské postavy 

 

 
Graf 2 Mužské postavy 
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Lúčový diagram (diagram 1, 2) znázorňuje komplexnosť kategórie, resp. jej vnútornej 

štruktúry, ako aj nejasnú polohu jej hraníc. Stred diagramu predstavuje prototyp osudovej 

Diagram 1 Ženské

Diagram 2 Mužské 
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postavy, pričom vzdialenosť jednotlivých postáv k stredu na základe výsledkov predošlých 

grafických zobrazení je približná, ilustratívna. Tu prichádzame k záveru, že prototyp osudovej 

postavy je len abstraktná idea definujúca a zadávajúca štandardy a charakteristické znaky, od 

ktorej sa potom odvíja hodnotenie a klasifikácia postáv. Takáto postava s najväčšou 

pravdepodobnosťou nejestvuje. Diagram taktiež naznačuje, že hranice kategórie sú veľmi 

nejasné a klasifikácia postáv v rámci tejto kategórie vágna. Celý diagram vlastne znázorňuje 

kategóriu osudovej postavy, avšak pre precízne zobrazenie rôznorodosti postáv je dôležitá 

ilustrácia vnútornej štruktúry kategórie. Julie Grossman tvrdí, že „len veľmi málo postáv 

´femme fatale´ zapadá do jej prísneho modelu zla“ (Grossman, 2009, str 47). Taktiež hovorí, 

že množstvo ženských protagonistiek je „zaradených do kategórie ´femme fatale´ bez toho, 

aby sa venovala dostatočná pozornosť komplexnosti postavy“ (Grossman, 2009, str 22). 

Miera, do akej jednotlivé postavy zapadajú do kategórie femme/homme fatale sa podľa 

výsledkov môjho výskumu a analýzy líši, vzhľadom na splnený počet podmienok, 

stanovených pre klasifikáciu postáv.  

 

Považujem za dôležité upozorniť, že stred kategórií, tzv. prototyp, nie je stelesnením 

najväčšieho zla, alebo súborom výlučne negatívnych vlastností, ako by sa mohlo zdať. 

Predstavuje entitu, ktorá spĺňa všetky znaky zadané pre klasifikáciu osudovej postavy. Ako 

príklad je možné uviesť postavu J. D.-ho, malého zlodejíčka, ktorý je v grafickom znázornení 

na rovnakej úrovni ako psychopatický sériový vrah Patrick Bateman, a dokonca bližšie 

k stredu kategórie ako násilnícky agresor Dixon Steele. Z toho vyplýva, že prototyp osudovej 

postavy nepredstavuje čisté zlo, ale skôr komplexné spojenie ľstivosti, rafinovanosti 

a dôvtipu. Napriek tomu, že element zla, zákernosti, amorálnosti a podobne je jednoznačne 

prítomný v súbore vlastností, nie je to práve to, čo vystihuje prototyp.  

 

Záver 

Zjednodušovanie a zovšeobecňovanie nakoniec vedie k vytváraniu stereotypov, ktoré 

sa po krátkom čase zakorenia hlboko do kultúrneho a spoločenského vnímania. Vo svojej 

diplomovej práci sa zaoberám práve stereotypmi, pričom sa usilujem poukázať na nestabilné 

základy, na ktorých sú vybudované. Ako som už na začiatku naznačila, postava femme fatale 

je, podľa môjho názoru, vytvorená zo stereotypov, ktoré dávajú základ celej kategórii. Avšak, 

po bližšom preskúmaní konkrétnych príkladov vysvitlo, že žiaden z analyzovaných prípadov 

úplne nezapadá do tejto kategórie. Črty pripisované postavám osudových žien (femme fatales) 

a celá problematika ich klasifikácie sú pomerne zradné a vágne. 
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Kategóriu osudových postáv je možné prirovnať k atómu, ktorý bol niekedy 

považovaný za nedeliteľnú časticu. Podobne, tieto dve kategórie pôsobia ako rovnorodé 

celky. Napriek tomu, ak sa prizrieme bližšie štruktúre atómu, zistíme, že pozostáva z obalu 

a jadra. Taktiež atóm kategórie femme/homme fatale sa skladá z jadra (prototyp) a obalu, 

pozostávajúceho z vrstiev obklopujúcich jadro. Jednotlivé postavy sú potom umiestnené na 

týchto úrovniach v súlade s počtom podmienok, ktoré spĺňajú, čím sa určí stupeň klasifikácie 

v rámci danej kategórie. Avšak hranice týchto kategórií sú nejasné a obsiahnutie niektorých 

postáv (najmä tých okrajových) je niekedy diskutabilné a relatívne.  

Výskum spojený s mojou diplomovou prácou mi priniesol viac ako len vedecké 

obohatenie. Naučil ma i niečo viac o živote: posudzovať veci z viacerých hľadísk, prestať 

deliť iba na čierne a biele, dobré a zlé, a usilovať sa vyhnúť škatuľkovaniu. Zistila som, že 

dokonalosť je len teoretická, abstraktná myšlienka, ktorá nie je určená k naplneniu, ale 

motivácii a má zabrániť, aby sme poľavili vo svojich nárokoch a ambíciách. Podobne 

i prototyp osudovej postavy slúži len na udržanie určitého štandardu a predstavuje model, 

ktorý podmieňuje vznik širokej škály postáv. Pretože nie dokonalosť, ale odlišnosť je to, čo 

robí človeka výnimočným. 
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