
Vaaěura d ' ramat iz  á tor

Stranou pozornosti odborného stud.ia zůstala zatím' jeťt-

na složka d.ivad.elní aktiviw Vlad,istava VančurT, jebo

d.ranatj. zace Stevensonova d.obrod.ružuého rouátu Poklad. na

ostrově. VznlJ<Ia pro Národ'ní divad.lo a byla taro uved'ena

16. října L9,5 od.poled.ae jako prwní bra cyklu před.etave-

ní, určených nlád.ežÍ; d.o konce sezóny byla,pak hráaa-ješ-

tě ětřEkrát.

V ráuci celébo Vaněurova d'íla jde jistě jen o epi-

zodu' a1e ne tak nevýznannou, že by byIo na nístě přechá-

zet ji t:rraIe mlěením.

Není'pokud' vím, ani v od.borué literatuře o Národ-

nín d.ivad.le' anÍ v publikovaných vzpomínkácb panětníků

nlkd'e zaznauenáno, jak k této spoluprácÍ V1adislava Van-

čury s Národ'níu d'ivadlen d'ošIo. Dá se však před.poklád.at

Íuiciativa agiIníbo d.ranaturga Frantlška Gótze v d'oběr k{v

Vaněura byl s Národ.nln d.ivad.leu v koutaktu: d'ranatizaal

vznjJca1a v ěasové souvislostÍ s Vančurovou b'rou Jezero

Ukereve ' která by1a v Národ'níu d'ivad.le uvedena ned'loubo

poté 8. února L9,6.

Zacb'ovaný a d.ostupqý text Vaněurovy dramatizace (je

uložea v arcbírnr Národ.ního d'ivadla pod' gign. R ,12) uka-

zuje , že Vaněura zkoncentrovaI a rozd.ěI1il' bob'atý a po-

něrně složitě komponovaný d'ěj románu d'o čtyř d'ějství,

zacbycujícÍcb uzlové body blavnÍ d'ějové linie. Věrnost
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romáuové předIoze nutně vedla k tonu, že první d.vě dě j-

ství (v osanělé rybářské krěně, v přístarnr před. vJ4llu-

tílg lod.i) jsou z bled'iska dranatické výstavby vlastně

rozvíjející se expozicí epického příběhu 6 prezentací

postav. Teprve třetí d'ějství (na palubě lod'i, která přÍ-

stála u ostrova s poklad.en) př1uáší počátet konftíktu

s piráty. Draruatickýu střetnutím vrcholí hra v &vrtén

dějství (u srubu ua ostrově), příno nabítéu překotnýn

spád'en d'ěje plného zvratů. Vzhled'em k urěení ťtětshým d'i-

vákůn má tak bra velmi úěelnou' í když neklasickou stav-

bu stá1e se zrychlujícíbo spád'u událostí a stupňovanébo

napětí. Tato zvláštnost d.ošla ve Vančurově d.ivad'elnín

terbu osobitého wyjád.ření tíu, že dramatizátor předesí-

Iá každ.énu d.ějství seznam jed'najících osob. I[ra je sqýTn

způsobem Vaněurovýt příspěvkeu k problénu specif1ěnosti

divad.la pro ncIádež, v němž se otázky vztabu mezi eplc-

kýu a dranatickým principem stavi jÍnak aež v běžué d'ra-

rratické a d'ranaturgické praxi.

Některé notivy děje jsou d'ranatizátororrjm přínosen

ve srovnání s románovou před'lohou: nlad.ý hrd.ina příběhu

Jiro (z hled.iska urěení hry prostředník mezl d'ěte\ýu pu-

bliken a kořistnic}cjm světen d'ospětých) se na lod' výpra-

vy dostává jako slepý pasažér; Ben Gun, býryalý p1rátr o-

puštěný sqýu1 někd'ejšíni }crrnpány na ostrově a vlastní ná-

Lezce poklad'u' je J1nův nezvěstný bratr (nejd.e jen o běž.

ný ronantický motiv, je to wýznarnové obob'acení příběbu o

názorný příklad' wstřízlivění z chamtivé touhy po zlatě);
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vlastní inspirátor a dotátor výpravy lord. Trelawney na-

konec projeví svou bezohled.nou nentalitu vznešenébo pi-

ráta a pod.le toho je s nÍrn i naklád.áno; pirátský pŤed.ák

Silver je v závěnr hry v šarvátce zastřelen; Jln probla-

šuje ualezený pok1aď za spoleěný majetek všech poct ivých

úěastníH lnipráVy. Tybo d.ějové ínovace zřetelně sněřují

jednak k proněně ronánové epi};7 v d.ramatickou stavbu bry'

jsou výsIed'ken úsilí sevřít epickou látkrr d.o dranat1cké-

ho tva:rr9 Jcdnak spolupůsobí k akumulaci'1d.eové tend.ence

b.ry.

DrauatÍzátot vychází z vynikajícího překladu Jana

čepa, vyd'aného L9,o v Ronánové knihovaě Melantricha. Terb

hry vznikI zěást1 proškrtánín příqýcťl řeč1 v překlad.u,

zěásti Vaněuro\duj. d.opIňky. Právě ty pŤíznačně prezentu-

jí cbarakter postav ve Vančurově koncepcí. Charakterís-

tic{i je pro to úsek z prvního dějství, kd.e je z přek}a-

du d'oslova převzat zápJ.s na pirátské mapě o uložení po-

.klad.u. 
NásIed.uje dia1og (Vaněurův vlastuí text pod'trhuj|:

DI. I,ivesey: Nechán okaužitě své bíd'né praxe ! Za třl ne-

d.ěle jaképak tři ned.ěle z,a čtrnáct dní

bud'eroe nít skvělou 1oá, pane' a nejvybra-

ně jší posád.krr.z celé AnglÍe.

Trelawneyl Chci věc kl1d.ně uvážLt. Musím se porad'it

9.e svfa PI'.á.v.!í-q 1ástupc-e*B: Nemopp-d.át -v-

sázku své jpéno j"o t-1E'. v},{í-te , ž-"_ jde- q

uloupený najetek.

\_

Dr.  L ivesey:  To je  pravd.a ,  v i á ,  J i Úe . . .  vš iml  j sem s j . ,
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Trelawney:

Dr. L ivesey:

jak várn zasvítily o € .

Proníňte.

Nevad-í. nevad.í. . .  Raě'te se d.}e l i lqst l .  Ad'-

vokát jÍž najd.e nějakou kl i řku'  aby vaše

sveooml-_!prEg-j!:
Jazyková kvatita překIadu vedIa a"u'"tizátora k nez-

bytnosti př izpůsobit vlastní text částero, které byly z

překlad.u př.ejím'ány. Jazyk hry není proto ozv}áštněn po-

stupy, které jsou jinak pro Vaněurův iazyk tak cbarakte-

ristické. Snad. právě proto je Vančurův podíI na hře všu-

d.e d.ůsled.ně označován jen jako ,'dramaturgická úprava6l9

Právem tedy nebyl texb zařazen d.o souborné ed.lce Vaněu-

rorrých h.er. Tep:nre pod.robnější srovnání Vaněurova tercbu

s čepovým překlad'en by unožnilo přesnějÍ stanovi.t nínr

Vaněurova autorskéb'o podíl.u na pod.obě hry a tím Í nísto

této d.ramatj'zaea v ce}ku Vaněurova Iiterárníbo d'íla.

KrÍticlcý ohlas preniéry (zejména ělánky J. Vod'ríka,

1:M. 
Píšir  A.M. Brouei la)  svěděí o životnost i  hry ,  o ú-

spěchu Vaněurovy dranatizace v souvislostecb d.obového

d'ivad'elnictví a upozorňuje na její specifické kval1fy

jako bry pro mIád.ež. By1o by nepochybuě na nístě prově-

řit tento názor někdejšícb .kritiků novou inscenací d'o-

brod.ružué hrT' jahých není mnoho.

t-

Eva Ko1árová
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