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Paluba, která znamená svût

Pravideln˘ ãtenáﬁ této edice se s dramatick˘m textem sira
Toma Stopparda (* 1937) nesetkává poprvé. KniÏní ﬁadu divadelních pﬁekladÛ Pavla Dominika otevírala roku 2012 hra Vynález lásky, v âechách – pﬁes tuto nakladatelovu osvûtu –
dosud neuvedená. O dva roky pozdûji následoval Dvojit˘
agent, kter˘ kniÏnici roz‰íﬁil o pﬁeklady syna ·imona. Ten se
fenoménu Stoppard vûnuje coby praktikující divadelník systematicky: jeho bakaláﬁskou reÏijní prací na katedﬁe ãinoherního divadla praÏské DAMU byla aktovka Prav˘ inspektor
Hound (The Real Inspector Hound, 1968), absolventskou reÏií
v Divadle DISK (sezóna 2008/2009) pak Stoppardova variace
na Nestroye Na flámu (On the Razzle, 1981), kterou si pro tuto
pﬁíleÏitost také sám pﬁeloÏil. K témuÏ textu se vrátil je‰tû roku 2011, kdy jej inscenoval v Mûstském divadle Zlín (tedy ve
Stoppardovû rodném mûstû). Jeho zatím poslední stoppardovskou realizací byla inscenace Arkádie (Arcadia, 1993) v Západoãeském divadle v Chebu, na jeho tehdej‰í domovské scénû
(sezóna 2011/2012). V pﬁekladu ·imona Dominika tiskneme
také Bouﬁlivou plavbu (písÀové texty jsou dílem Hanu‰e Bora), jeÏ se sv˘ch ãesk˘ch premiér doãkala v reÏii Vojtûcha ·tûpánka 15. a 16. ãervna 2012 v libereckém Divadle F. X. ·aldy.
JelikoÏ základní vhled do Stoppardova „Ïivota a díla“ poskytly doslovy k pﬁedchozím svazkÛm, mÛÏeme se tentokrát
zamûﬁit na jednu specifickou stránku jeho dramatické sumy.
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Zatímco Vynález lásky (The Invention of Love, 1997) i Dvojit˘
agent (Hapgood, 1988) patﬁí ke hrám zaloÏen˘m na pÛvodních námûtech (v autorovû diskografii – a u Stopparda lze
myslím s hudební terminologií operovat smûle – by stálo oznaãení „studio albums“), v pﬁípadû Bouﬁlivé plavby (Rough Crossing, 1984) máme co do ãinûní s autorskou variací na text
jiného dramatika („cover version“). âtenáﬁÛm divadelních
textÛ je moÏná známo, Ïe v anglosaském svûtû se „pﬁekladem“
klasického díla ãasto rozumí v˘razn˘ pﬁevod (aktualizace),
jehoÏ se nezﬁídka chápe renomovan˘ dramatik (úprava se pak
blíÏí spí‰e vlastní tvorbû daného autora neÏ stylu pﬁedlohy).
Lond˘nského diváka potom nikterak nezaskoãí, kdyÏ jejich
Národní divadlo nasadí na repertoár Racka od Davida Harea
podle A. P. âechova (mimochodem, t˘Ï text „pﬁeloÏil“ i Stoppard) ãi divadlo Old Vic Misantropa od Martina Crimpa podle
Molièra.
Pﬁehlédnutí soupisu Stoppardova díla hlásí desítku takov˘ch pﬁevodÛ, pﬁiãemÏ si nelze nev‰imnout, s jakou oblibou
sahá po látkách „stﬁedoevropsk˘ch“. AÏ se zdá, jako by se skrze
nû vztahoval ke sv˘m vlastním koﬁenÛm. A tak pro pﬁeklad
volí hned tﬁi hry Arthura Schnitzlera (Milkování, Rej a Krajinu ‰irou) ãi jiÏ zmiÀovaného J. N. Nestroye, konkrétnû fra‰ku
Einen Jux will er sich machen (kterou u nás zpracovali uÏ
V+W jako …si poﬁádnû zaﬁádit). Prostﬁednictvím Bouﬁlivé
plavby pak pro Lond˘n objevuje jednoho z nejoriginálnûj‰ích
maìarsk˘ch spisovatelÛ (dramatikÛ, scenáristÛ, ÏurnalistÛ…)
20. století, Ference Molnára (1878–1952).
I kdyby Molnár nenapsal nic jiného neÏ znamenitou hru
Liliom (1909, ãesky jako Balada od kolotoãÛ), zÛstalo by po
nûm dílo naplnûné. Toto drama totiÏ svou poetikou, rozkroãenou mezi zdánlivû nerezonující krajnosti „cynismus“ a „sentiment“, pﬁedjalo Periferii ãi Andûle mezi námi Franti‰ka
Langera a Kazimíra a Karolínu Ödöna von Horvátha. Molnár
v‰ak po sobû zanechal je‰tû celou ﬁadu pozoruhodn˘ch textÛ
(ãesk˘m ãtenáﬁÛm se mÛÏe vybavit pﬁedev‰ím dobrodruÏná
novela Chlapci z Pavelské ulice, 1907), z nichÏ si Stoppard
vybral k resuscitaci komedii z roku 1926 Hra na zámku (Játék
a kastélyban).
MolnárÛv poÏadavek, aby se hra – jak uÏ název napovídá –
odehrávala na zámku, vyﬁe‰il Stoppard ‰alamounsky – to kdyÏ
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svÛj zaoceánsk˘ parník pojmenoval Italsk˘ zámek. Takov˘
název pﬁece lodi plné neopûtovan˘ch tuÏeb a nerealizovan˘ch ambicí padne jako ulit˘. A nejedná-li se pﬁímo o zámek
vzdu‰n˘, pak rozhodnû o zámek „na vodû“! (Molnár i Stoppard pﬁitom „tam za tou vodou“ – ãi chcete-li za velkou louÏí –
uspûli.)
Jak se Ïije, nebo lépe ﬁeãeno pluje na takovém zámku? Je
pozdû veãer, scénu v‰ak dostateãnû ozaﬁuje svit mûsíce i elektrick˘ch lamp, abychom nemÏourali do ‰era. PakliÏe úvodní
popis dûji‰tû nezahltí na‰i pozornost sv˘m pﬁidruÏen˘m ostrovtipem, jak˘m ostatnû Stoppard ‰pikuje své scénické poznámky ãasto aÏ marnotratnû, potom v nûm zahlédneme i interpretaãní klíã, jenÏ mÛÏe udat základní tón celé hﬁe. Paluba parníku
Italsk˘ zámek je totiÏ nasvícena jak pﬁirozen˘m (pﬁírodním)
svûtlem mûsíce, tak umûlou (tvoﬁenou) záﬁí elektrick˘ch lamp.
Pod tûmito dvûma (nejen svûteln˘mi) zdroji se tedy nachází
(a z nich vyvûrá) svût Stoppardovy hry. Mezi tûmito dvûma
póly – pﬁirozen˘m a umûl˘m, skuteãn˘m a hran˘m, reáln˘m
a fiktivním – osciluje ve‰keré dûní ve hﬁe.
PasaÏéﬁi, které Stoppard jednoho veãera svede na palubu
této lodi, dávno uvykli stát pravidelnû jednou nohou ve svûtû
„reálném“ a druhou ve svûtû „fikãním“. Autoﬁi hledají inspiraci ve svém okolí a sebemen‰í Ïivotní detail okamÏitû pﬁetváﬁejí v literární motiv. Interpreti si naopak do Ïivota pﬁená‰ejí
postoje, které v nich utkvûly z postav kdysi ãi právû teì ztvárÀovan˘ch. „Repliky z her“ se tak vkrádají do jejich vlastních,
autentick˘ch promluv a ty potom nezﬁídka ‰ustí papírem:
Vãera to byl poslední záchvûv plamínku svíãky. Odtud i v‰echna ta pﬁehnaná prohlá‰ení: Zemﬁeme spolu! Jako Romeo a Julie! a patetická gesta: Nata‰a se vrhne ke stolu a popadne nÛÏ.
K dokonalému paradoxu dochází ve chvíli, kdy se postavy
musejí zpamûti uãit sv˘m vlastním slovÛm: NemÛÏeme vylézt na jevi‰tû a ﬁíkat tyhle blbosti!
Této profesní zátûÏi se zdánlivû zcela vymyká postava s ãesky znûjícím pﬁíjmením Dvorníãek. Ale není to právû on, kdo
se pﬁed na‰imi zraky „uãí roli“ lodního stevarda? Kdo ji zpoãátku „pﬁehrává“ (vrávorá, aniÏ by loì vyplula), aby po ãase
témûﬁ splynul s postavou irského policisty z pﬁipravované
hry? Dvorníãek, kterému oba dramatikové od prvního v˘stupu nemohou pﬁijít na jméno, pﬁece zaãne sly‰et na oslovení
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„Murphy“. Ba dokonce se stane jak˘msi divadelním inspicientem v‰eho dûní (Dvorníãkova obeznámenost se „scénáﬁem“).
Jedna z jeho replik, oddûlující hant˘rku „loìaﬁskou“ od té „divadelní“ – Akorát se tomu neﬁíká provazi‰tû, ale lanoví –, nás
obloukem vrací k základní nejistotû hry: jsme na lodi, nebo
v divadle? Tuto nejistotu v‰ak povaÏujme za nepominutelnou
hodnotu díla. (Za zmínku v té souvislosti stojí, Ïe Molnár v záhlaví pÛvodního textu navrhuje, aby se hra spí‰e neÏ na divadle inscenovala v reálném zámeckém sále – ãímÏ by se je‰tû
zamíchalo jednotliv˘mi v˘znamov˘mi rovinami.)
Ostatnû i ona bouﬁe, která loì postihne, je z rodu bouﬁí
„prosperovsk˘ch“, tedy inscenovan˘ch (dozvíme se, Ïe ‰lo
pouze o záchranné cviãení). Podstatnû rozhoupanûj‰í jsou
vztahy mezi postavami – to ony jsou tûmi skuteãn˘mi Ïivly,
které z této plavby dûlají plavbu bouﬁlivou („vﬁe“ to na palubû, voda mÛÏe b˘t klidná). Nikdy si nemÛÏeme b˘t zcela
jisti, zda si hraje koãka s my‰í, nebo my‰ s koãkou: ...a mnû je
úplnû jedno, kdo hraje Nata‰ina milence, dokud jsem jejím
milencem já... V Bouﬁlivé plavbû umûní dobíhá Ïivot. DÛvody,
proã Turai s Galem tolik lpí na urovnání vztahu mezi Adamem a Nata‰ou, jsou ãistû zi‰tné: Potﬁebujeme ‰Èastného skladatele, aby skládal, a ‰Èastnou hereãku, aby zpívala, a pak se
taky mÛÏeme doãkat ‰Èastného konce... Nakonec se v‰ak ke
slovu stejnû pﬁihlásí autorská je‰itnost, kdyÏ se schyluje k tomu, Ïe se v Americe bude inscenovat závûr, pod nímÏ by byl
podepsán René Sleì. Adam se pro Reného ﬁe‰ení (které pÛvodnû Ïádn˘m ﬁe‰ením b˘t nechtûlo) nadchne a Turai se k autorství (které je ve skuteãnosti zrovna tak pochybné, neboÈ spoãívalo v pouhém zapsání zaslechnutého) pﬁiznat nemÛÏe, jinak
by v‰e prasklo. I proto se zavelí ke „zmûnû kurzu“.
Dlouho se zdá, Ïe bûh událostí mají pevnû v rukou oba
dramatici. Myslím, Ïe jsem tvÛj autor, prost˘ vypravûã pﬁíbûhÛ
a stavitel scén… Pozdûji jako by se na scénû objevila vy‰‰í karta – „smûr plavby“ zaãne pozvolna udávat Kapitán, kterého
nikdy neuvidíme, u nûjÏ v‰ak vypozorujeme jasnou paralelu
s Bohem: S k˘m to mluví? S Bohem? Nesledujeme náhodou
po celou dobu Kapitánovu hru „V‰ichni jsme na jedné lodi“?
Tedy skuteãn˘ Ïivot, oznaãen˘ následnû za literární ‰kvár?
Za Ïivot „s pﬁeklepy“? I to je jedna z interpretaãních moÏností. Ani v jejím rámci bychom v‰ak nemûli zapomenout
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na kartu nejvy‰‰í, a tou je sám Tom Stoppard. Autorsk˘ t˘m
Turai–Gal–Adam sice Nata‰e pﬁiveze novou písniãku do druhého dûjství, Stoppard ji ale nechá zaznít na závûr toho prvního.
V kontextu jeho tvorby zaujme Bouﬁlivá plavba pﬁedev‰ím
svou neobvyklou sevﬁeností a koncentrovaností (dramatická
jednota místa je samozﬁejmû dána lodí, ze které není úniku).
ZároveÀ je to Stoppard nezvykle lehkonoh˘, v‰e se dûje takﬁka
v taneãním rytmu (viz Dvorníãkova pohybová lazzi s nesãetnûkrát doruãovan˘m koÀakem), vlastnû v souladu s operetním
Ïánrem (mimochodem, v Molnárovû bibliografii nalezneme
i operetní libreta).
Autor si totiÏ skuteãnû pohrává s ﬁadou operetních Ïánrov˘ch kli‰é: Nata‰a vchází na scénu se vstupní árií, siln˘ citov˘ otﬁes navrací v závûru Adamovi ﬁeã (pﬁesnûji její plynulost).
Dojde také na telegramy jako nezbytné „zápletkové“ rekvizity
i neustálé oslovování jmény. Text si utahuje z pﬁísloveãné nepÛvodnosti, otﬁelosti operetních libret: UÏ jsi nûkdy sly‰el
nûco takového, Gale? – Ano, ale kvÛli tomu bych to neodmítal. Patﬁí ke Stoppardovû bravuﬁe, Ïe v závûru ztﬁe‰tûného
pﬁíbûhu „Plavba na lodi Dodo“ (à la cimrmanovské „Proso“),
v nûmÏ aby se zprvu ãert vyznal, do sebe v‰e pﬁesnû zaklapne
(vynikající pointa s perlami – narÛÏovûlá zaoblená dokonalost). Dûkovaãku si pak ani nelze pﬁedstavit jinak neÏ jako
velké muzikálové ãíslo se zapojením celé „company“ (ze soupisu osob se dozvídáme, Ïe osazenstvo lodi doplÀují „dámy
ze sboru“). Stoppard Ïánr „zpûvohry“ paroduje a zároveÀ beze
zbytku naplÀuje.
Jednotlivé naráÏky a bonmoty se ov‰em nevztahují pouze
k operetû, ale k divadlu obecnû: Opona nahoru. Chlápci Ïvaní. Co jsou zaã? Nevíme. Mluví o nûãem, o ãem evidentnû vûdí
v‰echno, ale my ani À. Pak dal‰í chlápek. Kdo to je? Oni to
vûdí, tak nám nic neﬁeknou. Pût minut v tahu. V‰echno do
sebe musí zapadnout, jinak ztratíme zájem. ZmiÀují se o Ïenû.
O jaké Ïenû? Nevíme. Oni ano, tak nám to neﬁeknou. A tak to
pokraãuje. Zrovna tak ale pﬁece zaãíná Bouﬁlivá plavba! Stoppard pﬁichází také s vlastní verzí „balkónové scény“, jakou
známe z Romea a Julie (ve hﬁe pﬁímo zmiÀovan˘ch) a vÛbec
z italsk˘ch komedií, kde je balkón ãasto místem veãerních dostaveníãek (i na‰i hrdinové chtûjí Nata‰u uvítat svého druhu
„serenádou“).
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AÈ uÏ bude na‰e ãtení Stoppardovy Bouﬁlivé plavby jakékoliv, tûÏko nevzít v potaz, Ïe je velk˘m vyznáním divadlu
a jeho moÏnostem: V‰ichni bojujeme se Ïivotem zbranûmi,
jimiÏ nás vybavil BÛh. Tou mou je divadlo. BohuÏel. Ale teì
si pﬁipadám jako ﬁeck˘ atlet v bitvû u Marathonu. Ano, ﬁíká si,
ano, aspoÀ projednou se zdá, Ïe v‰echno to vrhání o‰tûpem
má nûjak˘ smysl.
Milan ·otek
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