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Obrana slov ãili Led svíran˘ v dûtské dlani

KdyÏ Tom Stoppard v sedmnácti letech dobrovolnû opustil
‰kolu, „poﬁádnû znudûn˘ my‰lenkou na cokoli intelektuálního“, a podle sv˘ch slov „prodal ve‰keré své ﬁecké a ﬁímské
klasiky v antikvariátu“, sotva by nûkoho napadlo, Ïe se jednou
stane autorem hry Vynález lásky (The Invention of Love,
1997), která se zab˘vá vztahem klasické filologie a básnictví
a jejíÏ hlavní postavou je literární vûdec. Viktoriánsk˘ filolog
a básník Alfred Edward Housman neboli AEH patﬁil k v˘jimeãn˘m talentÛm na poli bádání i literární tvorby. V Oxfordu
byl povaÏován za nadûjného studenta, pﬁesto ze záhadn˘ch
dÛvodÛ, moÏná i zámûrnû, nesloÏil závûreãnou zkou‰ku a stal
se zamûstnancem patentového úﬁadu. DÛvodem jeho iracionálního chování mohla b˘t láska ke spoluÏáku a posléze i kolegovi Mosesu Jacksonovi, v jehoÏ blízkosti chtûl Ïít. Teprve
poté, co se Jackson oÏenil a odjel do Indie, vrátil se Housman
k akademické kariéﬁe a v roce 1911 se nakonec stal profesorem latiny v Cambridgi. Mezitím vydal roku 1896 sbírku
The Shropshire Lad (Mladík ze Shropshiru), ‰edesát tﬁi básní
o ztrátû, osamûlosti a smrti. Nûkteﬁí ho proto naz˘vali „básníkem ne‰tûstí“.
Vynález lásky je biografií, která pﬁerÛstá svÛj Ïánr. V prvním jednání se Housman setkává se sebou sam˘m, jak˘m byl
v dobû, kdy nastoupil na univerzitu v Oxfordu, a vzpomíná na
chvíli, kdy se zamiloval do spoluÏáka Jacksona. Druhé jednání zachycuje HousmanÛv Ïivot po odchodu z Oxfordu,
práci v patentovém úﬁadû a chvíle trávené s Jacksonem. Tyto
soukromé obrazy Stoppard stﬁídá se scénami, v nichÏ je popisován vznik zákona zakazujícího fyzické projevy lásky mezi
107

STOPPARD_ZLOM.QXD:Sestava 1

11/16/12

9:55 AM

Stránka 108

dvûma muÏi, podle nûjÏ byl pozdûji odsouzen a uvûznûn
Oscar Wilde. Právû jeho osud tvoﬁí pozadí Housmanova pﬁíbûhu. Wilde je dion˘sk˘m protikladem stﬁídmého racionalisty Housmana. Ten si v duchu intencí doby lásku idealizuje,
vztah s Jacksonem chce vidût jako bezv˘hradné pﬁátelství,
pﬁiãemÏ se jako nadûjn˘ klasick˘ filolog opírá o interpretaci
ﬁeck˘ch autorÛ. V textu hry se vrací motiv Thébské druÏiny
bojovníkÛ, sloÏené v˘hradnû z dvojic muÏÛ-milencÛ, kteﬁí
v‰ichni padli v bitvû u Chairóneie. Takovou lásku chce proÏít
i Housman, obûtovat se pro ideál, byÈ na konci Ïivota dochází
k poznání: „Láska si nenechá rozmluvit svá darebáctví tím,
Ïe ji nazveme pﬁátelstvím nebo nûjak jinak.“
Proti Housmanovû platonické lásce, která nikdy nedojde
naplnûní, je ve hﬁe postavena láska fyzická, láska Wildeova,
potrestaná a zrazená. Je to právû Oscar Wilde, kter˘ odolal
naléhání pﬁátel, aby odjel ze zemû a utekl pﬁed vûzením, kdo
se obûtoval pro lásku, potaÏmo pro umûní: „Lep‰í je b˘t spadlou rachejtlí neÏ nikdy nevybuchnout svûtlem.“ Fiktivní setkání obou básníkÛ a uãencÛ je vrcholem druhého dûjství.
Wilde po návratu z vûzení, opu‰tûn˘ milencem, kvÛli nûmuÏ
byl odsouzen, ﬁíká Housmanovi: „(…) jenÏe dﬁív, neÏ mohl
Platón popsat lásku, musela b˘t milovaná bytost vynalezena.
Nikdy bychom nikoho nemilovali, kdybychom dokázali
nahlédnout za obzor svého vynálezu. Bosie je mÛj v˘tvor,
moje báseÀ. V zrcadle vynálezu láska objevila samu sebe.
Potom jsme uvidûli, co jsme vytvoﬁili – kousek ledu v dlani,
kter˘ nedokáÏeme udrÏet ani pustit.“
Stoppardov˘m hrdinou je rozpolcen˘ homosexuál, outsider popírající vûdou básníka v sobû. Rozhodl se „postavit si
pomník“ kritick˘m vydáním Propertia, zvolil rozum a práci,
dost moÏná útûk pﬁed sebou sam˘m. Stoppard uãinil Housmana dramatickou postavou nejen kvÛli napûtí plynoucímu
z potlaãované sexuality, ale zejména pro jeho oscilování mezi zdánlivû nesluãiteln˘mi ãinnostmi, básnictvím a vûdou.
Sedmasedmdesátilet˘ hrdina ãeká na bﬁehu ﬁeky Styx na
pﬁevozníka, kter˘ jej odveze do Hádu. V okamÏiku mezi Ïivotem a smrtí znovu proÏívá podstatné momenty svého pﬁíbûhu
a zároveÀ vede dialog se sv˘m mlad˘m já, ve kterém odmítá
moÏnost b˘t básníkem a vûdcem souãasnû. „Jak mám zanechat stopu? Pomník trvalej‰í neÏ bronz (…)?“ ptá se student
Housman. „AEH: Myslíte jako básník, nebo vûdec? (…)
HOUSMAN: Nejde b˘t obojí? / AEH: Ne. Nikoli na prvotﬁídní
úrovni.“ Stanovená teze je poté prozkoumána ze v‰ech moÏn˘ch perspektiv, aby nakonec mohla b˘t popﬁena.
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Autor téma relativizuje hned v úvodu, a to mírou absolutní – smrtí. Základní situací celé hry je okamÏik umírání. AEH
si bolestnû uvûdomuje koneãnost i trapnost vlastní tûlesnosti:
„V‰echno je jasné. Mohu to klidnû udûlat pod sebe, noãní
sestra pﬁevleãe prostûradlo a bez v˘ãitky mû znovu uloÏí do
postele. Tady v Evelyninû sanatoriu jsou na mû moc hodní.“
¤eka Styx se Housmanovi v pﬁedstavách slévá s TemÏí, jejíÏ
oxfordsk˘ úsek se jmenuje Isis – tak jako ﬁecká bohynû oplakávající tûlo svého na kusy rozﬁezaného manÏela Osirise. Ve hﬁe
se nûkolikrát vrací scéna zdánlivû bezv˘znamného v˘letu loìkou. Osmnáctilet˘ Housman v ní proÏívá nej‰Èastnûj‰í, moÏná
jedin˘ ‰Èastn˘ okamÏik svého Ïivota. Právû tady totiÏ do‰lo
k vynálezu lásky. „Dal jsi pusu psovi. Od toho dne se v‰echno
ostatní zdálo marné a smû‰né: komická pﬁedstava, Ïe Ïivot se
udrÏuje v rovnováze studiem,“ pﬁiznává nakonec pﬁíteli Jacksonovi ve druhém jednání.
JestliÏe svût ﬁeck˘ch a ﬁímsk˘ch klasikÛ chápeme jako
jedno z v˘chodisek západní civilizace, Stoppard pﬁesvûdãivû
dokazuje, Ïe na‰e kultura stojí na dezinterpretaci, náhodné
i úmyslné, pramenící z neznalosti, p˘chy i chvályhodn˘ch
zámûrÛ. Dûjiny literatury jsou tak ukázány jako dûjiny vzdalování se dokonalosti. Pﬁíkladem je právû viktoriánská doba,
do níÏ je hra zasazena: na jedné stranû byly klasické ctnosti
pﬁedkládány jako vzor chování, na stranû druhé byla zamlãována pﬁirozená souãást Ïivota ve starém ¤ecku a ¤ímû – homosexualita. Klasikové se ve viktoriánské Anglii doãkali
bezohledné cenzury. „Vím moc dobﬁe, Ïe o nûkter˘ch vûcech
se na Oxfordu otevﬁenû nemluví. Touha po pravdû je nejmen‰í
ze v‰ech lidsk˘ch tuÏeb. V pﬁekladu Tibulla v na‰í univerzitní
knihovnû je zájmeno on, zastupující pﬁedmût básníkovy lásky,
zamûnûno zájmenem ona: a potom, kdyÏ pﬁejdete k pasáÏi,
kdy ona uteãe s nûãí manÏelkou, se pﬁekladatel vyrovnává
s krizí po svém – a básníkova milce vynechá,“ ﬁíká ve hﬁe mlad˘ Housman.
Jazyk a interpretace literárního díla jsou dÛleÏitá témata
hry. „Pravdu a nepravdu mÛÏe skr˘vat i ãárka ve vûtû. (…) Vypu‰tûním ãárky a jejím vloÏením na jiné místo se z nesmyslu
vyloupne smysl v básni, která se ãte nepﬁetrÏitû od té doby,
co byla pﬁed ãtyﬁmi sty lety vyti‰tûna s chybou. Malé vítûzství
nad neznalostí a omylem,“ ﬁíká hlavní postava hry. Stoppard
patﬁí ke generaci autorÛ, pro nûÏ je slovo prostﬁedkem poznání svûta i nástrojem jeho zmûny. Proti dne‰ní devalvaci
slov staví prostﬁednictvím Housmana hráz textové kritiky:
„Intelekt a stﬁízlivé uvaÏování, kongeniální, dÛvûrn˘ vztah
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k autorovi, zevrubná obeznámenost s jazykem, znalost starého
písma kvÛli tûm chybujícím prstÛm, soustﬁedûní, poctivost,
vrozená inteligence a potlaãení vlastní umínûnosti – to je
slu‰n˘ základ pro textového kritika. Jin˘mi slovy, skoro kaÏd˘
mÛÏe b˘t botanikem nebo zoologem. Textová kritika pﬁedstavuje absolutní vrchol vûdeckého bádání.“
Jazyk jako téma se objevuje nejen ve Vynálezu lásky, ale
i v dal‰ích hrách Toma Stopparda. Stejnû jako se v nich objevuje propracované historické a filosofické pozadí, pohrávání
si s odkazy a citacemi z dûl jin˘ch autorÛ. Hlavním tématem
je pro nûj totiÏ kultura jako taková, je znám˘ svou potﬁebou
neustále ãíst, studovat, vzdûlávat se a v‰echny své poznatky
pﬁetavit do kvalitativnû nové formy. To pravdûpodobnû souvisí nejen s tím, Ïe v sedmnácti rezignoval na ‰kolní vzdûlání,
ale také se zku‰eností jeho dûtství, bûhem nûjÏ poznal nûkolik
kulturnû naprosto odli‰n˘ch prostﬁedí a nakonec si bezezbytku osvojil jazyk a tradice zemû, z níÏ nepochází.
Tom Stoppard se narodil jako Tomá‰ Straussler v roce 1937
ve Zlínû, jako mlad‰í syn v rodinû lékaﬁe BaÈovy nemocnice.
Îidovsk˘ pÛvod nehrál v jejich Ïivotû Ïádnou roli, dokud
nevypukla válka. Rodina uprchla z âeskoslovenska pﬁed nacisty nejprve do Singapuru a po napadení mûsta Japonci
odjela matka s dûtmi do Indie. Otec je následoval dal‰í lodí,
ta byla v‰ak torpédována a on zahynul. Marta Strausslerová se
dvûma syny pak Ïila nûjak˘ ãas v DárdÏilingu, mûstû, kde se
setkávali uprchlíci i usedlíci mnoha národností. Seznámila se
zde s Kennethem Stoppardem, majorem britské armády. V roce 1946 se za nûj provdala a on její dûti adoptoval. Marta Stoppardová se rozhodla pro dÛslednou asimilaci. âe‰tina ze Ïivota
rodiny vymizela, zÛstaly jen „buchty“ a „‰vestkové knedlíky“.
Mal˘ Tom se sice sv˘m ãesk˘m pÛvodem chlubil ostatním
dûtem, neboÈ byl pro nûj nûãím exotick˘m, stejnû jako Ïivot
v DárdÏilingu, jinak se ale stal dokonal˘m Britem. Anglie je
mu celoÏivotnû synonymem bezpeãí.
Formující vliv mûla na Stopparda také doba, v níÏ dospíval.
Polovina padesát˘ch let byla obdobím kulturního zlomu,
obzvlá‰È pro britské divadlo. Právû tehdy se mûnil realistick˘,
stﬁedostavovsk˘ styl a na lond˘nsk˘ch jevi‰tích se objevil
Beckett, Osborne, Pinter. „KaÏd˘ v mém vûku, kdo chtûl po roce 1956 psát, chtûl psát divadelní hry,“ vzpomíná Stoppard.
Divadlo si zaãalo uvûdomovat samo sebe, moÏnosti, které má.
Sv˘m zpÛsobem navázalo na obdobnou zmûnu, k níÏ do‰lo
uÏ ve dvacát˘ch letech v britské literatuﬁe a která pﬁinesla
modernismus.
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Stoppard se nejprve vydal na dráhu novináﬁe. JakoÏto elév
Western Daily Press psal v‰echno – dokonce i recenze na
automobily, aãkoli ani nemûl ﬁidiãsk˘ prÛkaz. V roce 1959
pﬁe‰el do Bristol Evening World, kde se mimo jiné dostal k divadelním a filmov˘m recenzím. Získal kontakty v divadelním
svûtû a uÏ v roce 1958 se pokusil napsat hru. Stoppardovou
prvotinou se ale stala aÏ o dva roky pozdûji Procházka po vodû (A Walk on the Water, 1960), která se podle jeho vlastních
slov aÏ pﬁíli‰ podobala Millerovû Smrti obchodního cestujícího. Název pﬁiznává inspiraci amatérskou inscenací Shakespearovy Bouﬁe v Oxfordu. Tato exteriérová podívaná v parku
u jezírka pracovala se západem slunce a prknem umístûn˘m
pod hladinou, takÏe Ariel ve chvíli osvobození skuteãnû chodil po vodû. TéhoÏ roku napsal Stoppard je‰tû aktovku Hazardní hráãi (The Gamblers, 1960), skuteãn˘ úspûch se ale dostavil
aÏ o ‰est let pozdûji.
Stopparda podporoval nejen jeho bristolsk˘ nadﬁízen˘
v kulturní rubrice Anthony Smith, ale pﬁedev‰ím se mu podaﬁilo získat lond˘nského agenta Kennetha Ewinga. V roce
1963 tedy definitivnû pﬁesídlil do Lond˘na, kde získal místo
v redakci Scene. âasopis sice po pÛl roce zkrachoval, ale z nastoupené cesty uÏ nebylo moÏné sejít. Stoppard byl bez zamûstnání a nûkolik let notoricky bez penûz. Díky pﬁímluvû
kritika a dramatika Charlese Marowitze v‰ak získal stipendium
Fordovy nadace a odjel do Berlína, kde pracoval na své dal‰í
hﬁe, v níÏ pouÏil okrajov˘ch postav ze Shakespearova Hamleta k rozehrání vlastní fantazie aÏ beckettovsk˘m zpÛsobem –
hrdiny tu jsou dva zmatení, bezv˘znamní pû‰áci, hledající
smysl v situaci, v níÏ se nacházejí, a kráãející vstﬁíc nevyhnutelné smrti. Umûní se mu stalo tématem. Berlínská urverze
mûla je‰tû název Rosencrantz a Guildenstern potkávají krále
Leara (Rosencrantz and Guildenstern Meet King Lear, 1964)
a byla pﬁedvedena v rámci autorské dílny ve Stoppardovû vlastní reÏii. Definitivní znûní pak vzniklo o dva roky pozdûji pod
názvem Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi (Rosencrantz
and Guildenstern Are Dead, 1966). Anglická premiéra v roce
1967 pﬁinesla v dramatikovû kariéﬁe pozitivní obrat, i kdyÏ
paradoxnû mohla b˘t jejím koncem. Hru totiÏ nastudoval
amatérsk˘ soubor v Oxfordu a reakce byly vesmûs odmítavé.
Jedinou pochvalnou recenzi napsal Ronald Bryden, kter˘ byl
schopen oprostit se pﬁi vnímání textu od nepﬁíli‰ zdaﬁilé inscenace. Díky jeho dobrozdání si hru vyÏádalo lond˘nské Národní divadlo, které ji uvedlo v hlavních rolích s Kennethem
Tynanem a Laurencem Olivierem. Tom Stoppard se stal pﬁes
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noc hvûzdou. Uznání získal pﬁedev‰ím za jazykovou a stylovou vytﬁíbenost.
Na základû poptávky po dal‰ích hrách pﬁepracoval Stoppard jednoaktovku Kritikové (The Critics) na celoveãerní parafrázi detektivek Agathy Christie Ten prav˘ inspektor Hound
(The Real Inspector Hound, 1968) a Procházku po vodû na
Jsem voln˘ jako ten pták (Enter a Free Man, 1968). Mlad˘ dramatik mûl náhle v Lond˘nû na repertoáru tﬁi inscenace! Dostával také filmové nabídky, z nichÏ ãtyﬁi odmítl, pﬁijal pouze
práci na scénáﬁi podle Brechtovy hry Îivot GalileÛv (Leben
des Galilei,1937–39/1945–47). Aãkoli byl scénáﬁ zamítnut,
práce nepﬁi‰la vniveã – jako ostatnû u Stopparda nikdy. Pﬁipraven˘ materiál vyuÏil ve hﬁe Galileo (1973), v níÏ stvoﬁil
svou první postavu racionalistického vûdce. Základní devizou
Galilea Galileiho je jeho schopnost pﬁeÏít, coÏ povaÏuje za
uÏiteãnûj‰í neÏ se nechat upálit jako „nerozumn˘ muÏ“ Giordano Bruno. Metoda postupného pﬁepracovávání látek zÛstala
Stoppardovi vlastní. Dal‰ím pﬁíznaãn˘m rysem jeho práce je
kombinování zdánlivû nesouvisejících témat – dramatik sám
se oznaãuje za kuchaﬁe, kter˘ mísí ingredience. Své látky navíc zkoumá z rÛzn˘ch stran. Jim Hunter, autor ﬁady stoppardovsk˘ch studií, tuto schopnost zcela otoãit úhel pohledu ve
chvíli, kdy se vûc zdá jasná, naz˘vá metodou „A minus A“.
Stoppardova hvûzda dále stoupala se Skokany (Jumpers,
1972) i Travestiemi (Travesties, 1974). Ve hﬁe Skokani se rozhodl spojit téma morálky a formu fra‰ky. Základem hry je metafora, jejímÏ prostﬁednictvím si podle Jana Hanãila „vyﬁizuje
úãty s moderní filosofií, zejména s logick˘m pozitivismem
a behaviorismem. Moderní filosofové tûchto smûrÛ jsou pro
nûj ekvilibristé, kteﬁí provozují morální prostocviky bez jakéhokoli pocitu odpovûdnosti. Proto z nich udûlá skupinu akrobatÛ – skokanÛ. Jedin˘, kdo se této kratochvíle neúãastní, je
filosof etiky George Moore. Oba v˘‰e zmínûné smûry etiku
ignorují jako bezpodstatn˘ obor, operující pouze se subjektivními argumenty a tvrzeními.“ Paradox hry tkví ve faktu, Ïe
se obránce morálky Moore nechá Ïivit svojí Ïenou, které není
ani schopen vûnovat patﬁiãnou pozornost, takÏe ta volí mimomanÏelsk˘ pomûr s jedním z jeho oponentÛ. Dal‰í pohled na
morálku pﬁiná‰í scéna televizního pﬁenosu z pﬁistání AngliãanÛ na mûsíci – kvÛli technické závadû se ze dvou astronautÛ mÛÏe vrátit jen jeden a miliony divákÛ sledují jejich
rvaãku o místo v modulu.
Stoppardov˘m návratem k tématu umûní je rozhlasová hra
Umûlec sestupující po schodi‰ti (Artist Descending a Stair112

STOPPARD_ZLOM.QXD:Sestava 1

11/16/12

9:55 AM

Stránka 113

case, 1972), jakási pﬁedehra slavnûj‰ích Travestií. ¤e‰í v ní
otázku rozdílu mezi ﬁemeslem a umûním, kter˘ vidí v imaginaci. ZároveÀ ale vyzdvihuje nutnost ovládnutí materiálu.
Ostatnû samo Stoppardovo dílo je dÛkazem uvedené teze.
StûÏejní hrou s tímto tématem jsou uÏ zmínûné Travestie,
v nichÏ se setkávají revolucionáﬁ Lenin, dadaista Tristan Tzara
a modernista James Joyce. KaÏd˘ z nich pﬁedstavuje konkrétní
stanovisko k v˘znamu a smyslu umûní – pro Lenina je nástrojem spoleãenské zmûny, pro Tzaru pﬁedmûtem destrukce, pro
Joyce váÏnou prací, úctyhodn˘m Ïivotním dílem. Tak jako
Joyce v Odysseovi parafrázuje Homéra, Shakespearova Hamleta, Mozartova Dona Giovanniho ãi Bibli, zakládá Stoppard
své Travestie na Wildeovû hﬁe Jak dÛleÏité je mít Filipa. Hlavní postavou je zde anglick˘ konzul Henry Carr, kter˘ pﬁedstavuje Algernona v amatérské inscenaci produkované právû
Joycem. Intelektuální diskurs o smyslu umûní je tímto podroben „na‰emu“ úhlu pohledu – vnímáme historii skrze
„obyãejného“ ãlovûka, jehoÏ chatrná pamûÈ dává autorovi
takﬁka dadaistickou svobodu.
Travestiemi také vstoupila do Stoppardov˘ch her politika.
Ruskou revolucí, marxismem a jeho následky ve v˘chodní
Evropû se zab˘val i v dal‰ích textech. V roce 1977 mu bylo
ãtyﬁicet let a patﬁil k renomovan˘m autorÛm. MoÏná i proto jej
zaãala zajímat situace umûlcÛ, kteﬁí ve sv˘ch zemích nemohli
pracovat. Tehdy vznikly hry Profesionální faul (Professional
Foul) a KaÏd˘ hodn˘ hoch zaslouÏí odmûnu (Every Good Boy
Deserves a Favour), z nichÏ první se zab˘vala ãesk˘mi, druhá
rusk˘mi disidenty. Stoppard k tomu ﬁíká: „To není náhlá konverze na cestû do Dama‰ku. (…) AngaÏoval jsem se tehdy
v Amnesty International (…). BBC mû vybídla napsat televizní
hru. A kdyÏ Amnesty International vyhlásila rok 1977 rokem
vûzÀÛ svûdomí, myslel jsem, Ïe televizní hra mÛÏe pomoci
jejich vûci (…). Prostﬁednictvím televize oslovíte více divákÛ
neÏ divadelní inscenací.“ Konkrétními politick˘mi problémy
se zab˘vají i dal‰í Stoppardovy hry. Noc a den (Night and Day,
1978) popisuje stﬁet ideologií v koloniální Africe, dal‰í „politickou“ hrou ze sedmdesát˘ch let je KrhútÛv Macbeth (Cahoot’s Macbeth, 1979), vûnovan˘ Pavlu Kohoutovi, kter˘ je
urãen pro spoleãnou inscenaci s aktovkou DoggÛv Hamlet
(Dogg’s Hamlet, 1979). Hapgoodová (Hapgood, 1988) zachycuje ‰pionáÏní prostﬁedí v období tzv. studené války, v Indické
tu‰i (Indian Ink, 1995) se Stoppard zab˘vá dÛsledky britské
imperiální politiky v Indii, v trilogii PobﬁeÏí Utopie (The Coast
of Utopia, 2002) sledujeme úsilí o uskuteãnûní my‰lenek
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utopické spoleãnosti. Umûní a politika se u Stopparda prolínají. Ve hﬁe KaÏd˘ hodn˘ hoch zaslouÏí odmûnu vystupuje
imaginární symfonick˘ orchestr, v Krhútovû Macbethovi probíhá divadelní inscenace, v pozdûj‰ím Rock’n’Rollu (2006) se
ﬁe‰í nejen otázka marxismu, ale i v˘klad sapfické poezie.
Kromû toho se Stoppard k tématu umûní vrátil také osobnû
ladûnou aÏ autobiografickou romantickou komedií To pravé
(The Real Thing, 1982). Ta patﬁí k dramatikov˘m nejúspû‰nûj‰ím hrám – moÏná i proto, Ïe je z nich nejrealistiãtûj‰í. Pﬁi
psaní pﬁíbûhu rozpadu manÏelství Stoppard ãerpal z osobních
zku‰eností. Za rozvratem jeho prvního svazku s Jose Ingleovou stála jeho posedlost psaním. Druhé manÏelství s lékaﬁkou,
autorkou nûkolika knih o zdraví a televizní moderátorkou
Miriam Stoppardovou se rozpadlo kvÛli Stoppardovû vztahu
s hereãkou Felicity Kendalovou, která posléze hrála v lond˘nské premiéﬁe hry. Hlavní postavu dramatika Henryho autor
vyuÏívá k definici své profese a dialogy z Henryho her ironicky komentují dûní v Ïivotû postavy. Najdeme zde Stoppardovu nejosobnûj‰í obhajobu jazyka, vyznání dÛvûry ve slova,
která mohou b˘t „nevinná, neutrální, pﬁesná, oznaãující to ãi
ono, takÏe pokud o nû peãuje‰, mÛÏe‰ jejich pomocí stavût
mosty pﬁes nedorozumûní a chaos. KdyÏ má‰ ta pravá slova
v pravém sledu, mÛÏe‰ postrãit svût“ (pﬁeklad Jitky Sloupové).
V ãervnu 1989 jako bychom sly‰eli ozvuk této my‰lenky u Václava Havla v eseji Slovo o slovu: „TotéÏ slovo mÛÏe jednou
záﬁit velkou nadûjí, podruhé vysílat jen paprsky smrti. TotéÏ
slovo mÛÏe b˘t jednou pravdivé a jednou lÏivé, jednou oslÀující a jednou ‰álivé, jednou mÛÏe otevírat nádherné perspektivy a jednou mÛÏe jen pokládat na zem kolejnice vedoucí do
cel˘ch souostroví koncentraãních táborÛ.“
V Arkádii (Arkadia, 1993) je literatura – ale nejen ona –
pﬁímo pﬁedmûtem zkoumání. Bernard Nightingale pﬁijíÏdí na
panství Coverlyov˘ch posedl˘ pﬁedstavou, Ïe lord Byron zde
pﬁed dvûma sty lety v souboji zabil básníka Ezru Chatera a poté uprchl z Anglie. ZároveÀ tu bádá Hana Jarvisová o historii
zahradní architektury a hledá stopy po záhadném poustevníkovi, kter˘ mûl ve zdej‰í zahradû Ïít ve stejné dobû. Na
jedné stranû tak vidíme ponûkud frigidní feministku ve stﬁetu
se sexistick˘m ‰ovinistou, kteﬁí v souãasnosti pátrají kaÏd˘
po k˘Ïeném objevu ve svém okrajovém oboru, na druhé stranû
sledujeme, co se pﬁed dvûma sty lety skuteãnû odehrálo. Tématem hry je realita v kontrastu s na‰imi metodami poznání
a na‰í konstrukcí historie. DÛleÏitá je badatelská vá‰eÀ, touha
pﬁiblíÏit se odpovûdi. Co ãlovûk zkoumá a jak˘ je v˘sledek, se
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z historického hlediska jeví jako podruÏné. Zatímco geniální
tﬁináctiletá Thomasina se zab˘vá teorií chaosu a uvádí tím do
rozpakÛ svého uãitele Septima Hodge, jiní poãítají tetﬁívky
nebo vym˘‰lejí koncepty zahrad. Bájná Arkádie se stala synonymem ráje na zemi, ale ráj je jak známo ohroÏen poznáním,
které pﬁiná‰í smrtelnost. Stoppard chtûl pÛvodnû hru nazvat
Et in Arcadia ego – latinsk˘m nápisem z náhrobku na dvou
obrazech Nicolase Poussina Past˘ﬁi v Arkádii –, protoÏe ani
v sebeidyliãtûj‰ím prostﬁedí nesmíme zapomínat na smrt. KdyÏ
Thomasina dospûje k poznání lásky, umírá – metaforicky
spálena vlastním plamenem. A Septimus Hodge, kter˘ pﬁíli‰
pozdû pochopí hloubku jejích i sv˘ch citÛ, se stane poustevníkem v zahradním altánu. Mementem jako by byla postava
patnáctiletého Guse, potomka rodiny Coverlyov˘ch, jehoÏ
mlãení je v˘mluvn˘m komentáﬁem ke snahám o poznání.
Vrcholn˘m dílem se mûlo stát Stoppardovo PobﬁeÏí utopie
(The Coast of Utopia, 2002), devítihodinová trilogie z roku
2002 o osudech ruské inteligence, soustﬁeìující se v opozici
proti vládû cara Mikulá‰e I. Dûj se odehrává ve tﬁech dekádách
mezi lety 1833 a 1865 v Rusku a paﬁíÏském a lond˘nském
exilu. První díl s názvem Plavba (Voyage) naplÀuje StoppardÛv zámûr napsat „ãechovovskou“ hru. Odehrává se na statku
Bakuninov˘ch v Premukinu, dále v Moskvû a Petrohradu.
Bakunin a jeho ãtyﬁi sestry, z nichÏ kaÏdá hovoﬁí pûti jazyky,
coÏ ov‰em v Premukinu neznamená vÛbec nic, jsou nad‰eni
pﬁíjezdem myslitele Bûlinského, kter˘ neumí Ïádn˘ cizí jazyk,
ale dokáÏe plamennû hovoﬁit o nutnosti zmûny, literatuﬁe
a vztahu Ruska k západnímu svûtu. Ve druhém díle, Ztroskotání (Shipwreck), pﬁichází na scénu hlavní postava Alexandr
Gercen, spisovatel, filosof a vÛdãí osobnost proticarského
hnutí, stoupenec francouzského utopického socialismu. Revoluãní rok 1848 pﬁinesl Gercenovi nejen zklamání, ale také
tragick˘ rozpad rodiny – manÏelãinu nevûru, smrt syna i matky. Tﬁetí ãást trilogie, Záchrana (Salvage), ukazuje GercenÛv
Ïivot v Lond˘nû, kam odjel v roce 1851. Zakládá tiskárnu
rusk˘ch samizdatov˘ch autorÛ a pí‰e svoje Ïivotní dílo – sedmidílné pamûti O tom, co bylo (Byloje i dumy, 1852–67).
Z chÛvy jeho dûtí Natálie Ogarevové se posléze stává jeho
nová Ïivotní partnerka, jeho Svobodná ruská tiskárna krachuje a Gercen se uch˘lí do ·v˘carska.
A. J. Liehm popsal své dojmy z derniéry inscenace této hry
v britském Národním divadle v eseji nazvaném V Lond˘nû,
na pobﬁeÏí utopie: „Rodina – rodiãe, ãtyﬁi dcery, syn – jako
by vystoupili odnûkud z âechova. Milují a rozcházejí se, jsou
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‰Èastní i ne‰Èastní, v‰echno je to jaksi známé. JenÏe záhy je
v‰echno jinak. Hosté i nejstar‰í syn se v‰emi sv˘mi lidsk˘mi
problémy jsou ta hrstka intelektuálÛ, kteﬁí – jak ﬁíká Berlin,
a po nûm Stoppard – pﬁemûnili ruskou inteligenci v politickou sílu. (…) Stoppard mûní ty okamÏiky lidsk˘ch osudÛ
prostoupen˘ch filosofickou a politickou diskusí ve znamenité
divadlo a vût‰inou nová britská herecká generace to naplÀuje
neuvûﬁiteln˘m, pravdiv˘m Ïivotem. Diskuse mezi âaadajevem a Bûlinsk˘m zvedá ze sedadel tisícihlavé obecenstvo,
které pﬁeru‰uje pﬁedstavení dlouhotrvajícím potleskem, kter˘
platí souãasnû textu i jeho interpretÛm a reÏisérovi.“ Na rozdíl
od A. J. Liehma v‰ak vût‰ina britsk˘ch recenzentÛ litovala,
Ïe pro pﬁíli‰n˘ respekt k autorovi nedo‰lo k redukci materiálu,
a Stoppard sám pﬁiznal: „Nakonec mi zkratovaly obvody.
Mám vraÏednou neurózu: strach, Ïe nenajdu klíãovou informaci, která mÛÏe dát mé práci nov˘ rozmûr. A tak se zahltím.“
Zatím poslední Stoppardovou hrou je Rock’n’Roll (2006),
v nûmÏ je znovu centrem autorova zájmu politika, a to pﬁímo
události ãeské historie – odehrává se mezi lety 1968 a 1990
v Praze a Cambridgi. Díky tomu, Ïe Rock’n’Roll je o ãeskoslovenské komunistické totalitû, tedy o tématu, které dÛvûrnû
známe, mÛÏeme lépe neÏ kdy jindy sledovat autorovu metodu. Stoppard je dramatik anal˘zy. V pﬁedmluvû ke hﬁe uvádí
prameny, z nichÏ ãerpal, pﬁedev‰ím samizdatovou literaturu.
RÛzné postoje, názory a diskuse, které v disentu postupnû
bûhem let krystalizovaly, dokázal slouãit ve dvou stûÏejních
postavách Jana a Ferdinanda, aniÏ by pÛsobili neÏivotnû.
ZároveÀ se mu podaﬁilo bez moralizování vystihnout cesty ke
spolupráci s mocí.
KdyÏ stál Tom Stoppard v roce 2007 na jevi‰ti Národního
divadla v Praze a dûkoval se po premiéﬁe hry Rock’n’Roll, jako
by se tím uzavﬁel jeho „ãesk˘ pﬁíbûh“: od roku 1937, kdy se
narodil, pﬁes rok 1977, kdy nav‰tívil komunistické âeskoslovensko, aÏ k onomu premiérovému okamÏiku roku 2007. Kdyby byl postavou své hry, potkal by se sám se sebou v tûchto
ãasov˘ch rovinách a prozkoumal, zda se jeho pﬁíbûh mohl
vyvíjet jinak. Tom Stoppard je svûtov˘m dramatikem, kterého
jsme si pﬁivlastnili, rádi se chlubíme jeho ãesk˘m pÛvodem
a pﬁisvojili jsme si i jeho pﬁátelství s Václavem Havlem, jemuÏ
kdysi dedikoval hru Profesionální faul: „Nûkdy v roce 1967
jsem se seznámil s hrami Václava Havla. Nemûlo to nic spoleãného s tím, Ïe je âech. VÛbec nic. Kdybych byl nevûdûl,
odkud pochází, nemûlo by to vÛbec Ïádn˘ vliv na to, Ïe kdyÏ
jsem si pﬁeãetl Zahradní slavnost a pozdûji Vyrozumûní, vûdûl
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jsem, Ïe Havel, jako dramatik, je mÛj ãlovûk. (...) Nezaãal jsem
se tedy zajímat o jeho hry, protoÏe je âech, ale probudil se ve
mnû zájem o mou pÛvodní vlast, protoÏe se mi líbily Havlovy
hry.“ Pravdou je, Ïe oba dramatici jsou v jistém smyslu
umûleck˘mi blíÏenci a bylo by zajímavé vûdût, do jaké míry
se Stoppardova pﬁedstavivost zab˘vala moÏností, Ïe mohl b˘t
na Havlovû místû.
Stoppardovy hry se vyznaãují kultivovan˘m jazykem, kter˘
je pln˘ slovních hﬁíãek a neãekan˘ch obratÛ, dialogy jsou
jazykov˘mi souboji, za replikami mÛÏeme odkr˘t sloÏité
pozadí. Jeho postavy se zab˘vají filosofií, vysokou matematikou, fyzikou ãi filologií, ale ãiní tak pro diváka pﬁekvapivû
zábavnû. Stejnû Stoppard Ïongluje se strukturou sv˘ch her, aÈ
si pohrává s tématy a formou jin˘ch textÛ, nebo mísí historické roviny a nesourodá prostﬁedí. Jeho styl trefnû komentuje Jim Hunter: „Stoppardovy hry mû svádûjí k pﬁedstavû
pouliãních hiphopov˘ch taneãníkÛ ãi skateboardistÛ, kteﬁí
v nûjaké velké historické budovû – tﬁeba katedrále, paláci ãi
úﬁadu – skáãou s rachotem po obrovsk˘ch schodi‰tích, krouÏí
brilantnû kolem masivních sloupÛ a jejich lomoz a hlasy se
rozléhají v ohromn˘ch prostorách. KdyÏ si vychutnáváte tuto
sice neuctivou, ale obratností pﬁekypující podívanou, neztrácíte pﬁitom povûdomí o tûch ohromn˘ch budovách, ani o tom,
co znamenají. Stoppardovy hry v sobû unikátnû spojují zábavu a váÏnû mínûné v˘zvy k vzájemnému porozumûní. Stoppard
vym˘‰lí vtipy a komické v˘stupy a zároveÀ pí‰e o morální
odpovûdnosti, o dobru a o na‰em vûdeckém, matematickém ãi
filosofickém chápání reality.“
Tom Stoppard se nezdrÏuje margináliemi. Jeho hry jsou
v‰echny v jistém smyslu politické, protoÏe se zab˘vají Ïivotem polis – Ïivotem spoleãnosti, otázkami morálky a odpovûdnosti. Ale v centru jeho zájmu je téma v˘znamu, smyslu jazyka.
Pokﬁivenost jazyka u nûj odkazuje k pokﬁivenosti my‰lení,
zkoumá vztah mezi tím, co je ﬁeãeno a co je my‰leno.
Nároãná témata i forma Stoppardov˘ch her mohou u mnoh˘ch vzbudit aÏ ostych, ãtenáﬁskou a diváckou obavu, zda bude ãlovûk schopn˘ dostateãnû porozumût. „Jsem staromódní,
pro mû je dÛleÏit˘ pﬁíbûh. (…) Kdybych chtûl ‰íﬁit my‰lenky,
psal bych eseje, a ne hry,“ ﬁíká Tom Stoppard v rozhovoru
s Janou Machalickou. „VÏdycky jsem hodnû ãetl, ale studiu
jsem se nikdy pﬁíli‰ nevûnoval. Dramatik toho moc vûdût nemusí, jistû, kdyÏ sbírá materiál, musí leccos pﬁeãíst, ale není
to povinnost. ZáleÏí na momentální potﬁebû. Napﬁíklad Arkádii
vÛbec nepovaÏuji za sloÏitou a sofistikovanou hru, rozhodnû
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nevznikla na základû m˘ch hlubok˘ch znalostí, prostû nûco
jsem si tu a tam pﬁeãetl tﬁeba z dûjin zahradní architektury.
Pak jsou hry, pro které vÛbec nemusíte nic pﬁeãíst, a to mnû
vyhovuje ãím dál víc, uÏ nemám tolik ãasu jako dﬁív, musím
s ním ‰etﬁit. Vy ﬁíkáte, Ïe mé hry vypadají, jako kdybych
zvládl nûkolik vûdních oborÛ, to je zdání,“ dodává.
Intelektuální pozadí je pro Toma Stopparda prostorem pro
hru. Jeho texty se nehrají proto, Ïe jsou intelektuální, ale
proto, Ïe jsou zábavné. Na tom si dramatik dává záleÏet. Legendární je historka z premiéry Rosencrantze a Guildensterna –
autor nevydrÏel v hledi‰ti a znejistûn reakcemi publika zamíﬁil radûji do baru, kde se svûﬁil svému pﬁíteli: „Ta hra nefunguje. Nesmûjou se. UÏ nikdy nenapí‰u hru, která by v prvních
tﬁiceti vteﬁinách nemûla jeden zaruãen˘ smích.“ Diváci moÏná
nepochopí v‰echny citace a naráÏky Stoppardov˘ch her, ale
poznámkov˘ aparát si kvÛli tomu ãíst nemusejí. ProtoÏe zaruãenû pochopí nûco daleko podstatnûj‰ího – pﬁíbûh, Ïivoucí
postavy, humor.
Lenka Kolihová Havlíková
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