Knihovna 4 – Poručík Hornblower

2022

Kapitán Hornblower z Královského námořnictva
Cyklu historických námořních románů o kapitánu Jacku Aubreym a doktoru Maturinovi, který
byl i předlohou pro úspěšný film Master and Comander, a z něhož už byla řada knih přeložená do
češtiny, předcházela neméně slavná sága o kapitánu Hornblowerovi z pera britského spisovatele C.
S. Forestera. Získala si statisíce čtenářů po celém světě a její svazky nechyběly ani na nočním
stolku Winstona Churchilla. První český překlad se objevil v roce 1947 a nyní se vydávání tohoto
zlatého pokladu námořní beletrie ujalo nakladatelství Yachting Jiřího Zindulky.
S kapitánem Hornblowerem jsem se seznámil, když mi bylo deset, a jeho prostřednictvím
jsem se dostal na moře napřed v představách, než přispěl k tomu, abych se tam dostal doopravdy.
První čtyři svazky hornblowerovské ságy, které stihlo vydat nakladatelství Sfinx do komunistického
převratu, jsme měli doma, dalších sedm knížek v polském překladu jsem si pořídil na přelomu 70. a
80. let, a teprve po roce 2000 jsem se prostřednictvím Amazonu dostal k anglickým originálům a
hlavně k odborným historickým publikacím o georgiánském námořnictvu, což mi umožnilo, že již
od roku 2017 spolupracuji s nakladatelstvím Talpress jako odborný poradce při překládání
O´Brianova cyklu o Aubreym a Maturinovi, a od loňska s nakladatelstvím Yachting Jiřího Zindulky
na obnoveném vydávání hornblowerovské ságy.
Literární postava, která se opravdu zrodila na moři
C. S. Forester vstoupil do literatury ve 20. letech minulého století románem Královské
rukojmí a populárně naučnými knihami o „poloostrovní válce“, jak Angličané říkají tažení vévody
Wellingtona z Portugalska přes Španělsko do Francie v letech 1807–1814.

C. S. Forester, vlastním jménem Cecil Louis Troughton Smith, v roce 1930. Narodil se 27. srpna 1899 v Káhiře a
zemřel 2. dubna 1966 v kalifornském Fullertonu.

Začátkem 30. let byl už zavedeným literátem, ale žádným autorem bestsellerů. V té době se
v Hollywoodu prosadil zvukový film a američtí producenti pociťovali nedostatek literárních
scénářů. Shodou okolností byl v Hollywoodu na návštěvě britský romanopisec Hugh Walpole, a ten
na dotaz, zda by mohl doporučit nějakého britského autora jako scenáristu, uvedl C. S. Forestera,
ačkoli se osobně vůbec neznali. Forester poté obdržel nabídku, tu přijal a roku 1934 odjel do
Ameriky. S producenty si však nepadl do noty, přestože, jak se ukázalo po válce, scenárista byl
vynikající, když podle jeho scénářů byly natočeny tak ikonické filmy jako Africká královna
s Katherine Hepburnovou a Humphreyem Bogartem, nebo Dělo (filmový titul „Pýcha a vášeň“)
s Cary Grantem, Frankem Sinatrou a mladičkou Sophií Loren. A tak se s Hollywoodem rozloučil a
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koupil si lodní lístek na švédskou nákladní loď Margaret Johnson, která plula ze San Pedra kolem
západního pobřeží Střední Ameriky do Panamy a pak přes Atlantik do Anglie
Při líné plavbě z jednoho zapadlého středoamerického přístavu do druhého, kde loď nakládala
pytle kávy, nemohl nemyslet na úpadek španělského zámořského impéria za napoleonských válek,
na pozdější vznik samostatných států. To vyústilo v otázku: Podnikla by britská admiralita nějakou
akci, kdyby se v tomto odlehlém koutě světa vyskytl člověk, byť šílený tyran, který by vedl vzpouru
proti španělské nadvládě ještě před rokem 1807, kdy bylo Španělsko spojencem Napoleona? A kdo
by mohl být protihráčem takového člověka, když na atlantické straně, na Pobřeží moskytů, málem
přišel o život mladý Nelson?
Když Margaret Johnson proplula Panamou, podoba britského kapitána, který je vyslán, aby
povstalcům tajně dodal zbraně, začala nabývat obrysy. Další otázka zněla: Jakou roli v jeho kariéře
by mohla sehrát třebas podpora Wellesleyova klanu v čele s vévodou Wellingtonem? Vždyť
v georgiánském námořnictvu potřeboval každý důstojník politickou podporu, pokud měl být
povyšován. Co když se kapitán zamiluje do vévodovy sestry, která při návštěvě přítelkyně
v Západní Indii padne do španělského zajetí a poté, co Španělé změní stranu, ji osud zavane na
palubu britské fregaty, chystající se do boje se silnějším nepřítelem?

Na začátku své literární dráhy koupil C. S. Forester v antikvariátu několik svázaných ročníků věstníku Naval
Chronicle, který v letech 1780–1820 vydávala britská admiralita. Z hlášení kapitánů, popisů bitev a dalších článků,
které zde byly uveřejňovány, pak pro své romány čerpal historické informace.
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Když se švédská nákladní loď blížila k Azorám, měla postava britského kapitána již pevné
kontury. Je to osaměly člověk, osamělý nejen svou povahou, ale též nedělitelnou pravomocí velitele
válečné lodě. Ta loď musela mít velikost fregaty, aby zvládla plavbu nonstop kolem poloviny
zeměkoule, a proto musel být hlavní hrdina kapitánem s patentem, neboli kapitánem na seznamu
britské admirality, perfekcionistou na prahu čtyřicítky. A zápletka bude spočívat v tom, že se stane
obětí svého vlastního perfekcionismu. Forester z věstníků Naval Chronicle, které vydávala britská
admiralita v letech 1790–1820, znal průběh vyhlášení gentské mírové smlouvy v prosinci 1814
mezi Británií a USA, která ukončila válku 1812. Nabývala platnost ne k jednomu datu, ale postupně
po celém světě, v závislosti na tom, jak tehdejší komunikační prostředky umožňovaly její šíření.
Proto se stalo, že bitva u New Orleansu, v níž americký generál Jackson porazil britské
červenokabátníky, se odehrála 8. ledna 1815, tedy 18 dní po podepsání mírové smlouvy v Evropě,
ale více než měsíc před její ratifikací Kongresem USA. A něco podobného se stane Foresterovu
kapitánu; předá povstalcům zbraně a dobytou 50dělovou loď Natividad, aniž ví, že Španělé po
vpádu Bonapartových jednotek do své země přešli na stranu Britů. Nezbývá mu, než aby znovu
bojoval s Natividad , což je vyvrcholením děje.
A když Margaret Johnson míjela maják Bishop Rock u vstupu do Lamanšského průlivu,
neměla hlavní postava ještě jméno. Forester ji v duchu nazýval „on“. Teď pro toho samotářského
podivína, který je přesvědčen, že je zbabělec a hrdinu jen hraje, aby ošálil své důstojníky a mužstvo,
pro člověka, který se stydí za chudobu a za pocity méněcennosti vůči šlechtě, potřeboval jméno.
Napřed ho napadlo křestní Horatio. Nikoli podle Nelsona, ale podle Shakespearova Hamleta. A pak
už bylo přirozené připojit příjmení Hornblower, příjmení poněkud výstřední jako hrdina sám, neboť
česky znamená trubač. A když Margaret Johnson zakotvila v Anglii, kapitán Horatio Hornblower
z britského Královského námořnictva byl na světě.
Základní tetralogie

Po zničení 50dělové Natividad v zoufalém boji zakázali Španělé fregatě Lydii vplout do přístavu a kapitán Hornblower
musel svou loď opravit na pustém ostrově, jak to dělali piráti. Ilustrace Geoffa Hunta. (obr. vpravo)

V Británii vyšel román Šťastný návrat v únoru 1937 a v dubnu téhož roku v USA pod
názvem „Bubnovat na poplach“.
Měl takový úspěch, že vydavatelé po obou stranách Atlantiku požadovali další pokračování.
Kniha Řadová loď, v níž Hornblower velí 74dělovému dvoupalubníku Sutherland při nájezdech na
francouzské komunikace podél středomořského španělského pobřeží, se objevila na knižním trhu

Knihovna 4 – Poručík Hornblower

2022

v dubnu 1938 a v listopadu téhož roku vyšel román S vlajícími prapory, v němž se hrdina slavně
vrací po senzačním útěku ze zajetí. Po vypuknutí druhé světové války se Forester stal válečným

Název třetího dílu S vlajícími prapory, v originálu „Flying colours“, vymyslel nakladatel Michael Joseph.

korespondentem (z tohoto poslání vytěžil román Křižník Artemis), ale na Hornblowera
nezapomněl. Kromě tří povídek stihl napsat další román, který vydal v březnu 1945 pod názvem
Velitel eskadry. Hornblower ve funkci komodora vede britskou eskadru na Balt, kde po vpádu
Napoleona v roce 1812 do Ruska pomáhá bránit Rigu proti francouzské severní armádě.

V knize Velitel eskadry musí Hornblowerova eskadra proplout na Balt Øresundem kolem ostrova Amager s dánskými
pobřežními bateriemi. Obraz Geoffa Hunta ukazuje vlajkovou loď Nonsuch o 74 dělech, když se chystá vzít do vleku
poškozenou bombardu.

V poválečném období byla tato čtveřice knih přeložena do španělštiny, francouzštiny,
němčiny a dalších jazyků a kapitán Hornblower se stal společníkem statisíců čtenářů po celém
světě. A také v Československu, kde tyto čtyři tituly vyšly v letech 1947–1949 péčí nakladatelství
Sfinx v edici Palma.
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Rytířský dům v Rize, kam Forester v románu Velitel eskadry situoval nejen recepci na počest britského komodora, ale
též válečnou poradu, z níž vzejde plán snížit ponor bombard odlehčovacími čluny, aby se mohly od moře přiblížit
k francouzským bateriím těžkých obléhacích děl a zničit je palbou třináctipalcových moždířů.

Vzácné a sběrateli ceněné přebaly vydání základní tetralogie v nakladatelství Sfinx

Česká smůla kapitána Hornblowera
Světový úspěch prvních čtyř knížek přinutil autora, aby pokračoval v líčení dalších osudů
svého hrdiny. Po Lordu Hornblowerovi (1946) se Forester knížkami Kadet Hornblower (1950),
Poručík Hornblower (1952) a Hornblower a jeho loď Atropos (1953) vrátil na začátek jeho
kariéry, aby pak skočil až na sám její konec knížkou Hornblower v Západní Indii (1958), ale
závěrečným románem z roku 1962 Hornblower a jeho loď Hotspur zase do jeho mládí, kdy jako
novopečený komandér velí šalupě.

Knihovna 4 – Poručík Hornblower

2022

Hornblowerovská sága má tedy dvojí chronologii – buď podle vročení jednotlivých svazků,
nebo podle průběhu Hornblowerova života, a fanouškové se vyžívají v kreslení grafů, jak příběhy
na sebe navazují. V Británii vydávání vyřešily sborníky; například nakladatelství Penguin vydalo
tři: „The Young Hornblower“ (Kadet Hornblower, Poručík Hornblower, Hornblower a
Hotspur), „Captain Hornblower R. N.“ (Hornblower a Atropos, Šťastný návrat, Řadová loď)
a „Admiral Hornblower (S vlajícími prapory, Velitel eskadry, Lord Hornblower, Hornblower
v Západní Indii).

V Československu přirozené vydávání dalších svazků hornblowerovské ságy přerušil
komunistický převrat v roce 1948. Ale prvními čtyřmi díly si Hornblower získal mnoho českých
fanoušků, mezi něž patřil též zesnulý geniální překladatel Pratchettovy Zeměplochy Jan Kantůrek.
Spolu s dalšími příznivci, sdruženými v nakladatelství United Fans, přispěl k rozhodnutí
vydat celou hornblowerovskou ságu. Bohužel, jeden ze spolumajitelů nakladatelství vytuneloval,
což spolu s marketingovou chybou začít vydávat Hornblowera podle vročení knížek, vedlo k tomu,
že vyšly pouze knihy Šťastný návrat (1998) a Řadová loď (2004), byť v nových překladech
Leonida Křížka. Zcela se promeškal reklamní efekt, jakým mohlo být uvedení TV seriálu
Hornblower na ČT 1 v roce 2000 a 200, který vychází z dodatečně napsaných, ale v chronologii
hlavní postavy prvních knih Kadet Hornblower a Poručík Hornblower.

Druhý pokus o české vydání celé hornblowerovské ságy skončil po dvou prvních dílech původní tetralogie. Obálky
vytvořil Milan Fibiger.

Nyní se však blýská na lepší časy. Známý jachtař, vydavatel jachtařských příruček a též ctitel
kapitána Hornblowera Jiří Zindulka se rozhodl ve svém nakladatelství Yachting vydat celou
hornblowerovskou ságu a doufejme, že napotřetí to vyjde. Tentokrát se začalo v životopisném
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pořadí a kniha Kadet Hornblower v překladu Leonida Křížka a s ilustracemi Milana Fibigera je od
začátku dubna 2021 na trhu a letos následuje Poručík Hornblower.

Na obou se podílím jako odborný spolupracovník, o dvacet let poučenější než u knížek
nakladatelství United Fans. Následovat by měly svazky Hornblower a jeho loď Hotspur,
Hornblower a jeho loď Atropos a pak další, až k závěrečné knize Hornblower v Západní Indii.

V roce 1951 vznikl v produkci Warner Bros. podle knih Šťastný návrat, Řadová loď a S vlajícími prapory velkofilm
s Gregory Peckem v roli kapitána Hornblowera a Virginií Mayo jako lady Barbarou. (obr. vlevo) V britském TV seriálu
Hornblower, který běžel na ČT 1 v roce 2000 a 2003, ztělesnil poručíka Hornblowera velšský herec Ioan Gruffud
(vpravo) a poručíka Bushe Paul McGann. (obr. vpravo)
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Proč Hornblower
Kapitán Hornblower je mým společníkem už více než 65 let a snad tedy dokážu odpovědět na
otázku, proč jeho sága patří k nejoblíbenějším námořním románům na světě, jež nechyběly na
nočních stolcích politiků a slavných osobností. V prvé řadě je to dokonale a do všech podrobností
vylíčené magické prostředí válečné plachetnice s veškerým, někdy bezohledným chodem služby a
krutými bojovými akcemi za napoleonských válek. A pak je tu moře ve všech proměnách, od v tišin
s únavným zmítáním na mrtvých vlnách přes rozjařující plavby v pasátech až k zuřivým bouřím,
které jsou stejně nebezpečné jako po zuby ozbrojený nepřítel. A k tomu napínavé popisy bitev,
nájezdů lodních člunů na nepřátelská pobřeží, útěků ze zajetí a další kritických situací, na první
pohled beznadějných. To by však samo o sobě nestačilo, kdyby do protikladu této drsné reality
nebyl postaven hrdina s myšlením moderního člověka 20. století, a to se všemi svými pochybnostmi
a lidskými slabostmi, takže se s ním každý čtenář snadno ztotožní. Přitom ale tento hrdina čtenáře
jistým způsobem přesahuje. Vezměme si hned první kapitolu knihy Kadet Hornblower. Vždyť ten
sedmnáctiletý osiřelý mladík se uvede jako směšná figura, když dostane mořskou nemoc na
zakotvené lodi. Ale na straně druhé, když se dostane do sporu s přestárlým kadetem Simpsonem a
nezbývá než tohoto vynikajícího střelce vyzvat na souboj, aby neztratil čest, vyžádá si na první
pohled šílenou podmínku – budou losovat pistole, z nichž jedna bude nabitá a druhá prázdná, a bude
se střílet na vzdálenost jednoho yardu! Ve skutečnosti je to nanejvýše racionální rozhodnutí, které
jeho šanci, když je nezkušený střelec, zvyšuje na 50 procent. A to je pro Foresterova hrdinu typické,
na straně jedné má tytéž slabostí jako každý smrtelník, na straně druhé si uchovává chladný rozum i
v těch nejkritičtějších situacích, dokáže si racionálně spočítat svoje šance a z tohoto výpočtu vytěžit
maximum – najít v situaci logickou skulinu a tu využít. Ačkoli by protestoval, je humanista, který
nenávidí bičování a vidí v námořnících lidské bytosti, neboť opět racionální úvahou dospěl k
přesvědčení, že šance na profesní postup a vůbec na přežití v boji si zvýší jen dobrovolnou
podporou posádky a nikoli poslušností vynucenou krutými tělesnými tresty. A pak je tu velké
tajemství smrti kapitána Sawyera v románu Poručík Hornblower, které si C. S. Forester sice
odnesl do hrobu, ale ve skvělé mystifikaci Život a doba Horatia Hornblowera odhalil v roce 1970
britský námořní historik C. Northcote Parkinson1.
V celém žánru námořní literatury nenalezneme tak psychologicky komplikovanou, ale o to
čtenářsky přitažlivější postavu, jako je Hornblower, a jestliže Radek John napsal, že cyklus o
Aubreym a Maturinovi je povinná četba pro každého, kdo má rád lodě, o hornblowerovské sáze to
platí dvojnásob.
Vyplujte s poručíkem Hornblowerem do Karibiku
Mnozí čtenáři znají Karibik z vlastní jachtařské zkušenosti. Pro některé to byla konečná
destinace po přeplutí Atlantiku, ale většina zde strávila dovolenou na pronajatých lodích, užívala si
scenerie subtropických ostrovů a plachtění v někdy až příliš silných jihozápadních větrech. Pak
přišla vhod kotviště v malebných zátokách nebo v přístavech nenapodobitelného koloritu, nad nimiž
se tu a tam tyčí staré pevnosti, neboť karibské ostrovy byly po staletí místem, kde se střetaly
mocenské zájmy Španělska, Nizozemska, Francie a Británie a kde řádili piráti. A možná některé
z vás napadlo, jaké to bylo, když se k takové pevnosti přiblížila nepřátelská válečná plachetnice,
když v zátokách ostrovů hřměly dělové salvy a blankytné moře brázdily pod pyramidami plachet
mocné koráby s řadami děl.
Nyní máte možnost si tuto dobu prožít, byť na stránkách románu Poručík Hornblower
britského spisovatele C. S. Forestera, který se právem pokládá za otce moderního námořního
románu. Můžete s jeho hrdinou přeplout Atlantik na 74dělové lodi Renown Jeho Veličenstva,
1

U nás známý především knihou Zákony pana Parkinsona (čfk)

Knihovna 4 – Poručík Hornblower

2022

uvědomit si, že na monotonii hlídek za oceánské plavby se nic nezměnilo, seznámit se s kapitánem,
který každého důstojníka podezírá ze spiknutí, zúčastnit se útoku na španělskou pevnost na ostrově
San Domingo, poznat, jak se obsluhují děla a dokonce se obeznámit s takovou finesou, jakou byla
střelba rozžhavenými dělovými koulemi. A můžete též poznat živoření námořního důstojníka na
polovičním platu v období amienského míru a konečné zadostiučinění, jemuž se mu v závěru
knížky dostane.
S knihami C. S. Forestera o námořním důstojníkovi Royal Navy v období napoleonských
válek se mohl český čtenář seznámit po druhé světové válce, kdy už byl jeho hrdina kapitánem, ale
teprve nyní vycházejí poprvé v českém překladu knihy, které líčí počátek kariéry kapitána
Hornblowera, přestože je autor dopsal později. V roce 2021 to byla knížka Kadet Hornblower,
kterou v překladu Leonida Křížka vydalo nakladatelství Yachting Jiřího Zindulky, a nyní se k ní
připojuje též v prvním českém překladu další svazek Poručík Hornblower téhož nakladatelství a
opět s ilustracemi Milana Fibigera.

Vstupte tedy na palubu řadové lodi o 74 dělech HMS Renown a vyplujte s poručíkem
Hornblowerem za dalšími dobrodružstvími do Karibiku a čtěte si o nich o dovolené třebas v kokpitu
jachty, kotvící právě v některé z těch kouzelných zátok karibských ostrovů2.
František Novotný
2

Stejně dobře se vám bude číst i v kokpitu na Jadranu, některé naší sladké vodě, ale i třeba doma v křesle. (čfk)

Knihovna 4 – Poručík Hornblower

2022

O knihách C. S. Forestra a jeho nejznámějším hrdinovi – Hornblowerovi – byla už na
stránkách Zpravodaje zmínka. Tento článek nabízí zas trochu jiný pohled. Navíc „opakování je
matkou moudrosti“, takže patrně není na škodu, že si některé údaje zopakujete. Pro zájemce je
samozřejmě důležité, kde si knížky opatřit. Asi nejspolehlivější je vyhledat je v některém knižním
e-shopu. „Poručíka Hornblowera“ i předchozí díl „Kadet Hornblower“ můžete získat například na
adrese: https://knihy.abz.cz/obchod . Doporučuji příliš neváhat, v některých e-shopech se už
objevuje upozornění, že se knížka rychle vyprodává.
Knížky vřele doporučuji, provází mě, podobně jako autora článku, od klukovských let. Dnes
už ani nespočítám, kolikrát jsem Hornblowerovy příběhy četl. Začal jsem s čtyřmi díly z
nakladatelství Sfinx (dědictví po předcích) a postupně něco doplnil v polštině a angličtině. Anglicky
se knížky čtou dobře, problém je speciální námořní terminologie, které je samozřejmě v knihách
hodně. Doufejme, že tedy konečně budeme mít možnost přečíst si celou „ságu“ česky v
kvalifikovaném překladu a mít ji v knihovně v jednotné jazykové i grafické úpravě.
Filmové zpracování i TV seriál jsem viděl. Samozřejmě, ve scénářích jsou odchylky od
románových předloh, ovšem v obou případech se podařilo zachovat ducha horblowerovské ságy,
což u filmových zpracováních literárních předloh není ani zdaleka pravidlem. Na filmu z roku 1951
je pozoruhodné, že uniformy námořníků nejsou „jako nové“ a nesou stopy dlouhé plavby. Můžeme
jen litovat, že seriál BBC nepokračuje (aspoň zatím) dalšími příběhy našeho oblíbeného hrdiny.
čfk

Titulní list Šťastného návratu, první knihy z cyklu o kapitánu Hornblowerovi, kterou pro nakladatelství Sfinx v
roce 1947 přeložil A. J. Urban.

