
1964-65 Ladislav Smoček -  Piknik • Sean O'Casey -  Pension pro svobodné pány 
/  1965-66 Edward Albee -  Stalo se v zoo • Albert Camus -  Spravedliví • Nicollo 
Machiavelli -  Mandragora • Ladislav Smoček -  Bludiště, Podivné odpoledne dr. 
Zvonka Burkeho • Fjodor Michailovič Dostojevskij -  Zločin a trest /  1966-67 Alena 
Vostrá -  Na koho to  slovo padne • Nikolaj Vasilijevič Gogol -  Revizor /  1967-68 
Harold Pinter -  Narozeniny /  1968-69 Edward Bond -  Spaseni • Alena Vostrá -  Na 
ostří nože • Pavel Landovský -  Hodinový hoteliér •  Jan Vodňanský, Petr Skoumal
-  S úsměvem idiota /  1969-70 Anton Pavlovic Čechov -  Višňový sad • Ladislav 
Smoček -  Kosmické jaro • Jan Vodňanský, Petr Skoumal -  Hurá na Bastilu /  1970- 
71 Jan Vodňanský, Petr Skoumal -  S úsměvem donkichota • Voltaire -  Candide / 
1971-72 Maxim Gorkij -  Na dně • J. M. R. Lenz -  Vychovatel •  Harold Pinter -  
Návrat domů /  1972-73 Leonid Leonov -  Zlatý kočár • Anton Pavlovic Čechov -  
Strýček Váňa • Carlo Goldoni -  Poprask na laguně /  1973-74 Milan Calábek -  
Doktor Faust • Jiří Mahen -  Chroust /  1974-75 Sean O’Casey -  Pension pro svo
bodné pány • Anton Pavlovic Čechov -  Racek • Ján Solovič -  Stříbrný jaguár • 
Ivan Bukovčan -  Než kohout zazpívá /  1975-76 Leonid Leonov -  Vlk /  1976-77 
Josef G. Tajovský -  Ženský zákon • Helena Albertová -  Parádní pokoj •  Fjodor 
Michailovič Dostojevskij -  Strýčkův sen /  1977-78 Leonid Andrejev -  Ten, který do
stává políčky • Bertolt Brecht -  Krejcarová opera /  1978-79 Eugen O’Neill -  Cesta 
dlouhého dne do noci • Jaroslav Vostrý -  Tři v tom /  1979-80 Carl Zuckmayer -  
Hejtman z Kopníku • Alexander N. Ostrovskij -  Bouře /  1980-81 Odón von Horváth
-  Povídky z Vídeňského lesa /  1981-82 Bohumil Hrabal -  Něžný barbar • István 
Ůrkény -  Rodina Tóthů /  1982-83 Nikolaj Vasilijevič Gogol -  Hráči • Michal 
Lázňovský -  „Dobrodružství" /  1983-84 Alfred de Musset -  Marianniny rozmary • 
1983-86 rekonstrukce divadla, ČK hraje v Klicperově divadle /  1984-85 Alexander 
N. Ostrovskij -  Les • Arto Seppálá -  Poslední mejdan (Divadlo v Řeznické) •  Anton 
Pavlovic Čechov, Bertolt Brecht -  Svatby /  1986-87 Michael Frayn -  Bez roucha • 
návrat do ČK: Alexander Vampilov -  Provinční anekdoty • John M. Synge, Ladislav 
Smoček -  Krásné vyhlídky /  1987-88 Anton Pavlovic Čechov -  Ivanov • Elias 
Canetti -  Dům /  1988-89 Thomas Middleton, William Rowley -  Pitvora • Bohumil 
Hrabal -  Obsluhoval jsem anglického krále /  1989t90 Václav Havel -  Audience • 
Ladislav Smoček -  Podivné odpoledné dr. Zvonka Burkeho • Václav Havel -  
Žebrácká opera /  1990-91 Ladislav Smoček -  Bludiště, Smyčka • Sam Shepard -  
Pravý západ • Arthur Schnltzler -  Utrpení m ladého Medarda /1991 -92 Lev Birinskij
-  Mumraj • Euripidés -  Orestés • Václav Kliment Klicpera -  Hadrián z Římsů / 
1992-93 Molière -  Lakomec • Henrik Ibsen -  John Gabriel Borkman /1993-94  Luigi 
Pirandello -  Nahé odívati • Woody Allen -  Sex noci svatojánské • Frank Wedekind
-  Lulu /  1994-95 Pierre Augustin Čaron de Beaumarchais -  Flgarova svatba • Jean 
Paul Sartre -  S vyloučením veřejnosti • Josef Štolba -  Vodní družstvo • Nikolaj 
Vasilievič Gogol -  Ženitba /  1995-96 Ladislav Smoček -  Kosmické jaro •  Anton 
Pavlovic Čechov -  Tři sestry •  Tracy Letts -  Zabiják Joe /  1996-97 Henrik Ibsen -  
Heda Gablerová • Tennessee Williams -  Skleněný zvěřinec /  1997-98 William 
Shakespeare -  Zkrocení zlé ženy • Václav Štech -  Třetí zvonění •  Heinriqh von 
Kleist -  Rozbitý džbán /  1998-99 Francis Beaumont, John Fletcher -  Král nekrál • 
Carlo Goldoni -  Letní byt, Eugène Labiche -  Nejšťastnější ze tří •  Stanislaw Ignacy 
Witkiewicz -  Matka /  1999-2000 Ladislav Smoček -  Jednou k ránu • Georg 
BCichner -  Vojcek • Anton Pavlovic Čechov -  Lesoduch /  2000-2001 Bernard-Marie 
Koltěs -  Návrat do pouště
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návrat do pouště



Why grow the branches now the root is wither’d? 
Why wither not the leaves that want their sap?

Proč rostou větve ted', když kořen schřaď?
Proč listí neschřadne, když míza pryč? .

(Shakespeare: Richard III., II, 2, přel. J. V. Sládek)

-  BERNARD-MARIE KOLTÈS -

návrat do pouště
(Le retour au désert)
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Bernard - Marie Koltès 
TULÁK, KTERÝ NIKAM NEPATŘIL

„Koltěs je d n e s  prototypem  autora, který s e  dokázal obohatit předchozí 
divadelní tradicí (francouzským  klasicism em , Marivauxem, S h a k e sp e a 
rem), přijmout za  své  divadelní konvence, p řep racovat je a  přizpůsobit 
senzibilitě m oderního člověka, odchovaného  kinem atografickou m ontáží 
a  am erickými krimiseriály. Je h o  díla mají jednou  strukturu klasické tra g é 
die, jindy filozofického sporu , bulvární kom edie či „dram atu zastáv ek “, 
nikdy však  nejsou doslovným  a  poslušným  návratem  k existující nebo  
do konce  již dávno m rtvé formě, nýbrž ironickým odklonem  od  ní. Každé 
z jeho děl je jakousi persifláží m odelu, na jehož zák ladě bylo vytvořeno.“

Daniela Jobertová

B ernard-M arie Koltěs nikdy neskrýval svůj o d p o r vůči východofran- 
co u z sk é  provinci, konkrétně vůči svém u rodišti - M etám . Ve sv é  p řed 
posledn í hře N ávrat do  p o u ště , kterou psal již s  vědom ím  blížící s e  
sm rti, s e  vrací s e  svými postavam i do  to h o to  prostředí, on é  „ p o u š tě“, 
v níž vyrůstal a  z níž utekl, ab y  mohl p sá t a  s tá t  s e  sám  seb o u .
V Paříži bydlel mezi Moulin R ouge a  návrším  la Butte ve čtvrti M ont
m artre, kterou miloval a  k terá pro něj znam enala  sa m o sta tn é  m ěsto  ve 
m ěstě , kde nacházel spodní, hlubší tóny života a  v lastně v še ch n a  o s ta t
ní m ěsta . Na rohu ulice, v níž žil, je m alé bistro, kam  chodil a  setkával 
s e  tu  s  celou tou  drsnou  geografickou m utací ras, jak ji zná  Paříž. 
Takový byl jeho svět: tulák, který žil v srdci s ta ré  Paříže, cestova te l, 
který nikdy nikam trvaleji nepatřil. N ekom prom isní a  zásadový, n e 

sm louvavý vůči m ondénním u m ěšťáctví. Vždy svůj, nesm írně schopný, 
au ten tický  um ělec, který si po  celý život uchoval obdivuhodnou  
sv ě ž e s t mládí. Lehkom yslný, ničím a  nikým s e  nezatěžující. Nevtíravý, 
diskrétní. O sv é  práci mluvil s tá le  s e  ste jnou  p rosto tou . Zkrátka - psal 
a  nedělal z to h o  žádnou  vědu. Ale věděl m oc dobře , co  chce.
Koltěs začínal jako realistický autor navazující na tradici rozhovorů franco
uzských spisovatelů 18. století s  cílem užívat jazyk jako dějový prvek. 
V mládí jej zaujali zejm éna ruští spisovatelé, kteří inspirovali některá jeho 
raná díla, k nimž s e  až m acešsky  nehlásil. Teprve po jeho smrti byla po 
stupně vydána (prestižní Les éditions de minuit) a  zpřístupněna veřejnosti. 
S lidmi z  divadelního p rostřed í s e  nepřátelil, zákulisní a  h o sp o d sk é  
žvanění o d ivadle přím o n esn áše l. Velmi brzy pochopil, že  p san í je tvr
dá, n áro čn á  p ráce . Nikdy však  neuvažoval o jiné životní sebepro jekc i, 
třeb a že  v letech 1973-1976  s e  ocitá  ve vážné o so b n í krizi: nep íše , b e 
re drogy, ale rychle si uvědom í, že  s e  bez  té to  zkušenosti obejde. S ta 
vy d e p re se  jej v roce 1975 přivedou k pokusu  o seb ev ražd u . S ám  p o 
zději považoval za  zá sa d n í zlom a  o b ra t ve sv é  sp iso v a te lsk é  činnosti 
m onologickou hru V lesích před  příchodem  noci, k te rá je  přípravnou 
stud ií jeho  vrcholných dram at.
Koltěsovo dílo objevil a  učinil znám ým  význam ný režisér Patrice C héreau, 
který p o stupně  provedl čtyři z jeho her: Boj če rnocha  s e  psy, V sam o tě  
bavlníkových polí, Z ápadní přístav a  Návrat do  pouště . Koltěs to  ovšem  
s e  svými hrami režisérům  nikdy neusnadňoval a  málokdy byl spokojený 
s  jejich inscenacem i. Dokonce ještě  krátce před svou sm rtí s e  rozčiloval, 
že  si konečně budou moci dělat s  jeho díly, co  s e  jim zlíbí. Přál si, aby je
ho poslední hru Roberto Z ucco  inscenoval Peter Stein, protože s e  d o 
mníval, že  tohoto  režiséra fascinuje krása tak, jako jeho sam otného . 
Koltěs nenáleží k autorům , kteří jsou  přijímáni lehce a  sam ozřejm ě. Do
k once i kritika ve Francii jej zprvu n ech áp a la  a  č a s to  kladla otázky typu 
„Co ten  Koltěs v lastně  c h c e ? “ Teprve když s e  jeho  texty  so u stav n ě  za 
býval renom ovaný režisér Patrice C héreau, ledy s e  prolomily a  K oltěse 
konečně  vzali na vědom í jako autora, v něm ž asi něco  bude... Dnes, 
s  více než desetiletým  o d stu p em  od jeho smrti, so tvakdo  pochybuje 
o jeho svébytném , originálním talentu, který mu vydobyl renom é so u 
č a sn é h o  klasika: Koltěs zahajuje s  p ředstihem  návrtat k d ram atickém u 
textu , jehož jazyková invence, poezie a  d ram atická účinnost jsou  sklou
beny  v jedno  s  obdivuhodnou přirozeností a  přesvědčivostí. Ž ádném u 
ze  so u časn ý ch  francouzský píšících dram atiků nebyla zda leka věnová
na ce lo svě tová pozornost, jaké s e  dočkaly Koltěsovy hry uváděné  v p a 
desá ti zem ích a  přeložené do  více než třiceti jazyků...(!)

Roman Císař

„Koltěs buduje děj podobně jako  C laudel nebo B recht tak, že  p řipom í
ná ujednání, smlouvu. Vztahy se u tvářejí podle principu vým ěna- bo j“.

M ichel Bataillon



„V Západním přístavu jsem  se snažil být co možná nejvíc nad věcmi; 
to mne ponoukalo záměrně zatem ňovat falešné vklady do hry. - N a
příklad Koch. Když se vypráví nějaký příběh, setkáváme se velmi čas
to s tendencí klást otázky „proč?“, zatímco si myslím, že jediná otáz
ka, která by se měla klást - je  „jak?”. Když zůstanete u svého okna a 
díváte se na procházející lidi, neptáte se pořád: proč se tenhle opilec 
opil? Proč má tahle mladá žena šedivé vlasy? Proč tenhle člověk mlu
ví sám se sebou? Protože odpověď na tuto otázku by byla pravděpo
dobně banální, částečná, a vedla by ke všem omylům a předsudkům. 
Takto, pokud jde  o Kocha, stavím fakt, že chce spáchat sebevraždu, 
jako pravděpodobnou hypotézu, a on sám je  značně rozrušen, když se 
je j p ta jí na důvody; nebot ve skutečnosti m ají pramalý význam; mohu 
jich dodat do hry deset tisíc, všechny nedokonalé a postačující.“

„Text je  možná místy na hraní moc dlouhý; herci jsou ale strašně po
malí. M aji sklon neříkat prostě slova, ale zvažuji, co říkají, ukazuji, m ají 
potřebu dávat slovům smysl. Ve skutečnosti by se m ěl text říkat tak, 
jako když se nějakému dítěti, které přednáší úkol, chce nutkavě čurat 
a které se za rychlé chůze pohupuje z  nohy na nohu, aby se po vyko
nání potřeby ihned pustilo do toho, co se mu předtím  honilo v hlavě.“ 
(O Západním přístavu)

„Mě vždy znepokojovala řeč lidí, jejich jazyk, způsob jejich sebevyjádření, 
proto jsem také přišel k divadlu. Rád poslouchám, jak lidé mluví, protože 
každý to dělá jinak. Rád pronikám do řečí lidi, sytím se jí, sytím se jejich 
vnitřním světem a tím, jak je  vyjadřován jazykem. To mi pomáhá v práci: 
moji hrdinové se rodí v okamžiku, kdy pro každého z nich vymyslím ne
opakovatelný způsob projevu, sebevyjádření. Tento proces je  dlouhý, pro
tože potřebuji čas, abych v sobě hrdinu vypěstoval. Slova vedou k ději. 
Řeč lidi se mění v závislosti na událostech jejich života. V divadle je to to 
hlavni. Pro mne je důležité, jaké procesy probíhají v jejich řeči v závislos
ti na vnějších změnách.“

„Nikdy jsem nepsal rád milostné příběhy. To jsou jen výmysly romantiků. 
Takové milostné vztahy (pro mne osobně) nerozvíjejí vyprávění, nic mu 
nedají. O ničem nevypovídají. Pro vyprávěni o lásce je třeba volit jakýsi 
zvláštní způsob vyjádření. Pro mne je  vždy lepší mluvit o práci. Možná jed
nou napíšu hru o vztazích mezi mužem a ženou, kde by se jednalo o jejich 
byznysu.“

„Kašlu na to stát se autorem, o němž se mluví. Neznám žádného kritika, 
úplně jsem se od tohohle všeho odřízl. To, co se mi líbí na mém povoláni, 
je  jeho bezplatnost. Dělat divadlo je ta nejpovrchnější věc, nejzbytečnější 
ze všeho na světě, a člověk najednou dostane chut dělat ho tak, aby se 
přiblížil dokonalosti.“

„Myslím, že jediná morálka, která nám zůstává, je  morálka krásy. A zůstá
vá nám jen krása jazyka, krása jako taková. Bez krásy by nestálo za to žít. 
Chraňme si proto tuto krásu, protěžujme ji, i když někdy není moc morál
ní. Já ale skutečně věřím, že krása je  jediná morálka.“

Bernard-Marie Koltěs

Na přelomu let 1987/1988 požádal Luc Bondy Bernarda Koltèse o překlad 
Shakespearovy Zimní pohádky (realizace 8.3. -1 5 .5 . v Nanterre). Není po
chyb o tom, že ta to  práce přispěla k obohacení Náratu do pouště  o zvlášt
ní shakespearovský tón. Objevují se  zde nové způsoby vyjádření: uvážené 
míšení komiky a tragiky a překvapivý obrat k fantastičnosti. „Návrat do  po
u ště“, říká Chéreau, „je jediná hra, jejíž vznik jsem  sledoval. Je š tě  než za
čal psát, dal mi její plán, evokující již postavy, především roli Matyldy, kte
rou určil pro Jacquelinu Maillanovou (...) Říkal, že napíše dialog, v němž 
herečka vysloví, že Francie není její vlast a  že neví, kde se  její vlast na
chází“. A byla to  (právě) Maillanová, kdo jej inspiroval, zejm éna pro n ap sá
ní posledních scén: „Zamiloval jsem  se  do Jacqueliny Maillanové na první 
pohled, a  to je také původ hry. Měl už jsem  až pokrk subvencovaného di
vadla, stále téhož publika a herců, kteří se  nepřetržitě zajímají jen sami 
o sebe. Měl jsem  chuť napsat něco sm ěšného , oprostit se  od toho všeho, 
podrobit se  úsudku publika, a tak jsem  si řekl: „Tohle musím udělat.“ Kol- 
tě s  učinil touto novou hrou podivuhodný krok nazpět: není tu bezprostřed
ní vlastní zkušenost, která je, lze-li tak říci, stavivém nové hry, ale rodina 
a  minulost. 0  důvodech této  volby m ůžem e vyslovit jen hypotézy: snad to 
bylo vědom í nemoci a blížící se  smrti, které jej navrátilo ke vzpomínkám.

Návrat do pouště  se  hrál v Chéreauově režii v Théâtre du Rond-Point 
v Paříži od 27. září 1988 do 19. února 1989 138x, před 93 777 diváky. Sku
tečný úspěch. Chéreau: „Richard (Peduzzi) pojal dekoraci jako perm a
nentní transform aci zjevování schodiště , salónu a zdi. Myšlenka pohybli
vých pásů  přivážejících na scénu  vše potřebné ho napadla, když uviděl 
kresby jednoho anglického humoristy z dvacátých let. Tento divadelní m e
chanism us nesl s  sebou  celou jednu dimenzi hry obrazového seriálu, který 
s e  mi zalíbil a  který dábelským  způsobem  zužitkoval malé rozměry divad
la.“ Koltěs ale nebyl spokojený, nekorespondovalo to s  jeho vzpomínkami: 
„Pozval si mě, - říká Chéreau- aby mi velmi tvrdě vysvětlil, v čem  se  pro
vinční francouzské interiéry nepodobají naší dekoraci: podle něj tam  bylo 
víc nábytku, víc světla.“ Bod nejdůležitější: obsazení hry. Bernard Koltěs 
chtěl Jacquelinu Maillanovou pro m ocnost jejího hereckého zjevu a pro její 
schopnost rozesm át; také chtěl Piccoliho, který nezapom enutelně ztvárnil 
Horná v Boji černocha se  psy; a jeho prestiž dramatika, spojená s  prestiží 
C héreaua režiséra, mu umožňovala získat takřka vše, co chtěl - včetně 
účasti přítele Isaacha de Bankolé v úloze Velkého černého výsadkáře. „Ja
cqueline Maillanová a Michel Piccoli jsou srdcem  tohoto pokusu. Schopni 
bezpochyby udržet rovnováhu mezi satirou a hrůzností, kterou satira líčí.“ 
Chéreau ve skutečnosti s  Maillanovou spokojený nebyl: „Interpretovala si
ce komické situace, ale ne vždy řekla ve správné chvíli slova, která měla 
říct (...) A z té to  interpretace vzešel jiný problém: leader hry je Matylda, s e s 
tra. Jacqueline se  však motorem hry nestala, nýbrž bratr ve ztvárnění 
skvělého Piccoliho, a tento malý omyl narušil rovnováhu celku.“



O tuto rovnováhu usiloval Ja cq u e s  Nichet, který si vybral pro ústřední pár 
Myriam Boyerovou a Françoise Chatttota, z nichž každý ukazoval jak křeh
kost vlastní, tak i toho druhého.

(Z knihy Anne Ubersfeldové “Bernard-Marie Koltés,,)

„Každý jistě znáte onu změť obrázků, v nichž se v naší obrazotvornos
ti v hromadě listí skrývá nějaká naivní postava. Sotva objevíme mezi 
větvemi nějakého vyvráceného stromu zajíce či kytaru, obraz ztratí své 
tajemství, už se na něj nedíváme. Nepřestávám si číst v Návratu do po
uště: hra pro mne zůstává tajemná, a právě to mě na n í přitahuje. Kol
tés, už vážně nemocný, se v ní vrací do svého dětství a dívá se na se- 
be jako na mladého chlapce. Cítím, že se při psaní pokoušel najít část 
svého tajemství. I když se ale bedlivě varuje toho, aby napsal úplný au
toportrét, nemohu se ubránit, abych se nepokusil ve spleti textu a scén 
objevit jeho skrytou tvář. Básník se drží po boku svých postav: vypráví 
m i o nich, ale také o sobě a o mně. jťdyž si vyřizuje účty se svou vý
chovou, omezeností ducha, klauzurou za zdmi, odmítáním vidět, jak  se 
m ění svět, zuřivá náruživost jeho smíchu mě přitahuje. Koltés sní pod 
maskou Eduarda o tom odtrhnout se od země a odletět daleko za 
všechny hranice. Divadlo mu dovoluje uskutečnit své poslední přání: 
osvobozuje se konečně od zákonů gravitace a zemské tíže a opouští je 
viště, aby se podíval, zda „pravý“ život je  někde jinde (...) Kdyby tato hra 
byla obrázkem, uviděli bychom strom umístěný v otevřeném terénu 
a za noci prudce stržený protichůdnými větry. Nehledejte v tom stromu 
ani zajíce, ani kytaru, poněvadž ta kresba nemá žádný jiný smysl, než 
toto zoufalé a občas směšné zm ítání větví v prázdnotě nebe.“

Jacques Nichet/program Théâtre de la Ville, 1995

Návrat do pouště 
Režie Patrice Chéreau 
Théâtre du Rond-Point 
1988

Bernard - Marie Koltés
ž i v o t  a  d í l o  /  c h r o n o l o g i e

Bernard-Marie Koltés se  narodil 9. dubna 1948 v rodině důstojníka v Metách.
■ 1966
O pouští Mety ve věku 17-18 let.
■ 1968-1970
C esta  do Kanady, pak USA (New York).
„V osmnácti letech jsem vybuchl jako sopka. V osmašedesátém to byl ne
jdřív Štrasburk, pak rychle Paříž a vzápětí New York. A tam jsem skočil 
střemhlav do života. Tedy žádná zastávka na cestě, neměl jsem čas snít 
o Paříži, ihned jsem snil o New Yorku. A New York v osmašedesátém byl 
skutečně úplně jiný svět. “

(Rozhovor s E. Klausnerem a B. Salino, UÉvénement du jeudi, 12. leden 1989).

■ 1970
Dokončil své první dílo Hořkosti (Les Amertumes) podle autobiografického 
románu Maxima Gorkého Dětství.
„Poprvé jsem byl v divadle velmi pozdě; bylo mi dvaadvacet. Viděl jsem ně
jakou hru, která mě značně dojala a na kterou se už nepamatuju, ale s vy
nikající herečkou Marií Casarěsovou. Velice na mne zapůsobila, a ihned 
jsem se pustil do psaní. Začal jsem hrou podle Gorkého „Dětství“, na které 
jsem pracoval s kamarády ze školy ve Štrasburku; když to viděl Hubert Gig- 
noux, navrhl mi vstoupit do TNS (Národní divadlo ve Štrasburku). Tam jsem 
pokračoval v psaní a režírování her se studenty a elévy. V tom jsem po
kračoval osm let, aniž by mě někdy hráli ve skutečném divadle. “

(Rozhovor s Jeanem-Pierrem Hanem, Europe, první trim estr 1983).



■ 1970-1971
Studuje režii v divadelní škole při Théâtre National ve Štrasburku.
S divadelní skupinou Théâtre du Quai inscenuje ve Štrasburku svá první tři 
díla: Les Am ertum es a  La Marche (1970), P rocès ivre ou un coup  d e  pied 
dans la lune (1971), jehož literární předlohou byl román F.M. Dostojev- 
ského Zločin a trest.
K 1972
V rozhlase je vysílána jeho hra Dědictví (L’Héritage).
V roce 1989 byla v pozůstalosti Koltěse znovu nalezena hra Dědictví, g e 
niální a  užvaněné dílo (mnohé výstřední p asáže textu oslabují vrcholný bod 
napětí, je tu m noho monologů), důkladně do hloubky přemýšlející a  s tu 
deně pitvající. Tematizuje se  tu zánik morbidní rodiny a společnosti (že by 
jakýsi předobraz Návratu do pouště?) a vzestup nového, ale právě tak 
bezcílného světa. Koltěsův pohled na spo lečnost mohl být sotva pesim is
tičtější. Jeho  vize syna (hra začíná smrtí dom ácího pána, který je početnou 
družinou služebnictva přinesen do dom u a vdova obžalovává mrtvého: za 
nechal ji tu zm rzačenou a  ochrnutou), který se  bez představy sm yslupl
ného života potácí neschopný činu sem tam , musí být chápána na pozadí 
revolty 1968. Co vstoupí na místo starého, nikdo neví - ani čestný radikál 
Koltés.
m 1973
Jako  svou poslední práci s  Théâtre du Quai inscenuje Récits m orts 
a stěhuje se  ze Š trasburku do Paříže.
C esta  do  SSSR.
M 1974
Rozhlas vysílá Récits morts.
■ 1975
Píše hru Den vražd v příběhu Hamleta (Le jour des  m eurtres dans l’histoi
re de Hamlet), která nebyla nikdy uvedena.
■ 1976
V rukopisu dokončuje román Útěk na koni daleko do m ěsta 
(La Fuite à cheval très  loin dans la ville).
■ 1977
Představení Salinger v Lyonu (inspirováno Salingerovými novelami), 
režie Bruno Boeglin v Théâtre I El Dorado.
Představení monologické hry V lesích před příchodem
noci (La nuit juste avant les forets) v autorově režii s  Yvesem Ferrym
(Festival ,,off” Avignon).
„Mezi mou poslední předešlou hrou a V lesích před příchodem noci vidím 
jasný zlom. Tři roky jsem nic nedělal a myslel jsem, že už nebudu nikdy 
psát. A když jsem se k psaní vrátil, všechno bylo úplně jiné, šlo o jinou 
práci. “

(Rozhovor s J .P  Hanem, Europe, p rvn í trim estr 1983).
ř J  1978
C esta do Nigérie.

■ 1979
Bernard-Marie Koltés se  vrací do Afriky (Mali a Pobřeží Slonoviny).
C esta  do Guatemaly (6 měsíců, dva z nich u jezera Atila).
„Boj černocha se psy (Combat de nègre et de chiens)
jsem napsal v malém městečku v Guatemale, v němž se nemluvilo ani
Španělsky. Zůstal jsem tam dva měsíce. “

(Rozhovor s M. Merschmeierem, Theater Heute č.7, červenec 1983).
m 1980
Rozhlasové provedení Boje černocha se  psy (režie Eveline Frémy,
France Culture). 
m 1981
C esta do New Yorku (4 měsíce).
V lesích před příchodem  noci v pařížském Petit Odéon 
(režie Jean  Luc Boutté - s  Richardem Fontánou).
H 1982
Návrat do New Yorku.
Pokrevní svazek (Le lien du sang), adap tace  The Blood Knot A. Fugarda 
(Festival Avignon, režie Y. Wada).
Il 1983
Francouzské provedení Boje černocha se  psy v režii Patrice C héreaua 
v Théâtre des  Amandiers de Nanterre (herci - Michel Piccoli, Philippe Léo- 
tard, Myriam Boyerová, Sidiki Bakaba).
„Tahle hra se ve skutečnosti zrodila z letmé, nekonkrétní, ale velmi vzrušující 
představy: má první vize Afriky! Když jsem vystoupil z letadla, ze všeho ne
jdřív mě přepadlo to strašné vedro, které se vám opírá do týlu a deptá vás, 
a jakmile jsem prošel dveřmi letiště, všechny představy Afriky, které jsem si 
přivezI ve svých zavazadlech, byly naráz pryč, když jsem uviděl následující 
scénu: černý policista právě řezal vší silou pendrekem jednoho ze svých. Po
stupoval jsem davem a ihned jsem narazil na tu neviditelnou, ale všudypří
tomnou bariéru, která symbolicky stavěla na jednu stranu bílé a na druhou 
černé. Díval jsem se směrem k černým. Styděl jsem se za bílé: nenávist, která 
ale vyzařovala z jejich pohledů, mi nahnala strach a běžel jsem k bílým.“

(Rozhovor s Njaml Simonem v Bwana Magazíne, duben 1983).
H 1984
C esta  do Senegalu.
Publikován román (napsaný v roce 1976) Útěk na koni daleko do m ěsta (La 
fuite à  cheval très loin dans la ville).
„Mým absolutním snem je  psát romány. Má první publikovaná kniha byl ro
mán, Útěk na koni daleko do města. Romány jsem přestal psát z prostého 
důvodu, že mne to nemůže uživit. Jinak odmítám dělat jakékoli jiné povo
lání. Píšu... a nalézám v tom uspokojení, i když je to namáhavé a i když se 
k tomu musím nutit; výsledkem jsou velké okamžiky radosti. “

(Théâtre public, listopad!prosinec 1988).
■ 1985
První provedení hry Západní přístav (Quai ouest) v Publiekstheater Amsterdam.



■ 1986
Na Avignonském festivalu je poprvé provedena krátká hra Tabataba. -* 
Uvedení Západního přístavu ve Francii v režii Patrice C héreaua (Théâtre 
d es  Amandiers de Nanterre).
„Na západě New Yorku, v Manhattanu, v jednom z koutů West Endu je 
starý přístav s doky. Mezi nimi je jeden zvlášt zasutý, prázdný. Schoval 
jsem se v tom ohromném hangáru a strávil několik nocí mezi žebráky, 
homosexuály a spekulanty. Je to místo, kam nikdy nechodí policie. Mís
to vyřizování účtů. Pokud se ocitnete v jeho středu, jste v privilegovaném 
světě. Jako by člověk nacházel v samotném středu zahrady nepošlapa- 
ný čtverec země, na němž vyrostly nové záhadné rostliny. Je to svět, 
v němž je obvyklý pořádek věcí změněn, kde vzniká pořádek specifický, 
zvláštní, vnitřní. Mimochodem, ten hangár bude brzy odstraněn, zničen, 
vzhledem k tomu, že starosta New Yorku slíbil v jedné předvolební řeči 
vyčistit tuto přístavní čtvrt (poněvadž čas od času tam nacházejí mrtvo
ly). Měl jsem chuť vyprávět o tomto miniaturním světě svého druhu výji
mečném a mně blízkém. Chtěl jsem vyjádřit ty podivné pocity, které pro
vázejí člověka přecházejícího po hangáru od stěny ke stěně jen když se 
zdá, že je tam pusto a nikdo tam není. O tom, jak velkými a malými díra
mi ve střeše proniká dovnitř světlo, o ozvěně kroků a hlasů, o šelestu po
hybů kohosi vedle, o číchsi dotecích i o neznámé ruce, která se k tobě 
lačně vztahuje v temnotě. “

(Rozhovor s J.-P. Hanem, Europe, p rvn í trim estr 1983).
U 1987
Představení V sam otě bavlníkových polí (Dans la solitude d es  cham ps de 
coton) režie Patrice Chéreau, herci Laurent Malet a  Isaach de Bankolé 
(Théâtre d es  Amandiers de Nanterre).
„V  samotě bavlníkových polí je příběh dvou postav, konverzace, dialog 
ve stylu osmnáctého století (...). Vystupuje tu neochvějně pohodový 
a milý bluesman, jeden z těch typů, které se nikdy nerozčílí. Takoví lidé 
mne fascinují. Druhý je agresivní surovec, punk z East Sidu, nepředví
datelný, kdosi, kdo mi nahání hrůzu. Ti dva se potkají a každý od dru
hého cosi marně očekává. Nakonec se do sebe pustí, ale je to legrační 
příběh. “

(Rozhovor s C. Godardem, Le Monde, 13. červen 1986). 

Hra V sam otě  bavlníkových polí je v novém nastudování s  Patricem  Ché- 
reauem  a  Laurentem Maletem uváděna několik sezón.
■ 1988
Překlad Shakespearovy Zimní pohádky (Le C onte d ’Hiver) pro režiséra Lu- 
ca  Bondyho (Théâtre d es  Amandiers d e  Nanterre).
„Přeložil jsem Zimní pohádku; nikdy v životě jsem se překládáním neza
býval, ale čas od času je tahle práce zdroj radosti, zkušenost navíc (...). 
Možná se k překládání Shakespeara vrátím, snad k Richardu III. nebo ke 
Králi Learovi. Pro psaní je překlad úžasná lekce, protože v tomhle povo
lání je člověk naprosto sám a nikdo vás nenaučí psát; nemáte žádného

soudce (....). Překládání Shakespeara dovoluje vidět, jak tento autor konstru
oval své hry a jak svobodně si počínal: pro psaní je to nesmírná zkouška. “ 

(Rozhovor s Veronikou Hotteovou v Théâtre Public, listopad/prosinec 1988). 
Světová premiéra Návratu do pouště (Le retour au désert) v Thalia Theater 
v Hamburku; o několik dní později premiéra hry v režii Patrice Chéreaua s J a 
cqueline Maillanovou a  Michelem Piccolim (Théâtre au Rond Point v Paříži). 
„ V šedesátém jsem byl v Metách. Můj otec byl důstojník a v té době se vrá
til z Alžíru. Navíc kolej Saint-Clément byla v srdci arabské čtvrti. Zažil jsem 
návrat generála Massua, expolze arabských kaváren, to všechno bez něja
kého osobního názoru, zůstaly z toho jenom pocity - názorná to jsem si vy
tvořil až později. Nechtěl jsem napsat hru o alžírské válce, ale ukázat, jaké 
emoce můžeme pocifovat ve dvanácti letech s příchodem vnějších událo
stí odehrávajících se mimo nás. V provincii mělo všechno přece jenom dost 
zvláštní průběh: zdálo se, že Alžír neexistuje, a přece explodovaly kavárny 
a Arabové byli házeni do řek. Na takové násilí je dítě citlivé a vůbec je ne
chápe. Mezi dvanácti a šestnácti jsou naše vjemy rozhodující, myslím, že 
tehdy se vše rozhodlo. Všechno. Pokud jde o mne, bylo to pravděpodobně 
tohle, co mne přivedlo k tomu, abych se zajímal víc o cizince než o Fran
couze. Velmi rychle jsem pochopil, že oni jsou nová krev Francie, a kdyby 
Francie žila pouze krví Francouzů, stal by se z toho zlý sen, něco jako Švý
carsko. Totální sterilita umělecká i všeho ostatního. “

(Rozhovor s M. Gensonem, Le Républicain Lorrain, 27.říjen -  3. listopad 1988).

■ 1989
Bernard-Marie Koltés zemřel v Paříži 15. dubna ve věku 41 let.
■ 1990
První světové provedení R oberta Z ucca v něm čině -  režie Peter Stein 
(Schaubühne, 12. dubna 1990).
„V únoru tohoto roku (1988) jsem viděl v metru plakát vyhlašující pátrání po 
vrahovi policisty. Tvář na fotografii mě fascinovala. O něco později jsem viděl 
v televizi stejného mladíka, který unikl svým dozorcům, vylezl na střechu věze
ní a vyzval k boji celý svět. A tak jsem se začal vážně zajímat o jeho příběh. 
Jmenoval se Roberto Succo: v patnácti letech zabil své rodiče, pak byl až do 
pětadvaceti let „rozumný“, znovu náhle „vykolejí“, zavraždí policistu, několik 
měsíců je na útěku, zajímá rukojmí, vraždí, schovává se v přírodě, aniž kdoko
li ví, kdo vlastně je. Pak, po svém představení na střechách, je zavřen na psy
chiatrické klinice a spáchá sebevraždu stejným způsobem, jakým zavraždil 
svého otce. Neuvěřitelný příběh, mytická postava, hrdina jako Samson či Go
liáš, monstra obrovské síly, poražená nakonec kamenem nebo ženou; je to po
prvé, kdy jsem se inspiroval tím, čemu se říká fait divers, ale ve hře o to nejde. “

(Le Monde, 28. září 1988). 
Rozhlasové provedení Roberta Z ucca (červen 1990), 
režie Catherine Lemireová.
■ 1991
Francouzská premiéra Roberta Z ucca v režii Bruno Boeglina (Théâtre Na
tional Populaire de Villeurbanne).



Z rozhovoru Anne-Françoise Benhamou 
s CLAUDEM STRATZEM,

r e ž i s é r e m  a  š é f e m  l a  C o m é d i e  d e  G e n è v e

A.F.B.: Vy jste byl Koltěsovým přítelem a četl jste Západní přístav a Návrat 
do pouště v různých obdobích jejich vzniku. Jak Koltěs pracoval?
C.S.: Začínal tím, že si představoval postavy, napsal několik replik, m ono
logů, fragm entů situací. Pokaždé, když psal nějakou hru, pročítal své se ši
ty, do kterých měl ve zvyku pravidelně si zapisovat poznámky: větu, kte
rou slyšel na ulici, myšlenku, která mu proběhla hlavou. Neorganizoval 
svou hru kolem vyprávění nebo zápletky, ale kolem několika osudů: shro
máždil pro každou postavu obrovský textový materiál. Až poté, v druhé fá
zi, s e  tyto osudy křížily, navzájem splétaly -spolu s  vymýšleným příběhem. 
Vyprávění se  rodilo z fragmentů. O btížnost tedy spočívala v montáži; aby 
se  mu podařilo zkonstruovat příběh, musel si představit propojení, napsat 
další scény. A to, co je při čtení o b čas  záhadou, je vzájemný vztah mezi 
scénam i, zatím co každá scén a  sam a o sobě  je jasná. První verze Návratu 
do pouště, která se  nazývala M ěsto se  probouzí, měla jen 45 stran!

A.F.B.: S  jakými obtížemi se mohou herci setkat při hraní Koltěsova divadla? 
C.S.: První potíž spočívá v nalezení toho, co je třeba hrát: věc, o niž ve s c é 
nách jde a  m otivace postav, které jsou často  nečekané a paradoxní. Dru
há potíž je v tom, jak správně takový text říkat. Věta je komplexní a herec 
často  ztrácí v hierarchii myšlenek logiku.
Koltěsovi se  podařilo najít výjimečnou rovnováhu mezi mluveným a  p sa 
ným slovem. (...)

A.F.B.: Jedním z konstantních rysů Koltěsova divadla je zejména vyváže
nost komiky a emoce.
C.S.: Tímto způsobem  je napsána  role Matyldy. Monolog, v něm ž se  obra
cí k publiku je scéna, kdy ji Koltěs představuje bez přetvářky, upřímnou 
a dojemnou. V ostatních scénách  je role komická; zde ale, s  příchodem 
noci, s e  dostaví melancholický okamžik. Matylda říká: „večer je lhář“ - 
stejně jako ona. Poněvadž se  ale dvě lži navzájem anulují, může teď říci 
pravdu: vysloví touhu odejít se  svým bratrem, s  nímž se  ve všech ostatních 
scénách  hádá. Koltěs zobrazil okamžik spleenu, v něm ž se  ta to  autorita
tivní žena náhle jeví vyvedena z míry, křehká a ztracená. Za komikou se  tak 
znenadání objevuje tragika.

A.F.B.: Návrat do pouště je rovněž hra ludická, hravá, Koltěs do ní vložil 
humoristickým způsobem mýtické odkazy, například narození černých dvo
jčat v závěru, které Fatima pokřtí Romulus a Remus.

C.S.: Koltěs četl Povídky a legendy zrození Říma. Tato reference je evi
dentně ironická; autora baví tak trochu provokovat - od nynějška budou na 
světě jenom sam i černoši... Alžírská válka není tém atem  hry, pouze jejím 
kontextem . Koltěs hledal způsob, jak si pohrávat s  reálným a mytologic
kým. Scéna, v níž Fatima šep tá  ve skříni své tajemství, připomíná příběh 
krále Midase. Legenda o Siddhartovi, jehož o tec  uzavřel v překrásné za
hradě, aby nepoznal útrapy a bolest světa, je jedním ze zdrojů hry: po
dobně Adrian uvěznil svého syna Matěje, aby se  nedozvěděl o alžírské vál
ce. Také tento odkaz k mýtu je ironický, vypráví, jak Francie hledala způ
sob  jak zapřít svou koloniální válku.

A.F.B.: Jak dnes Koltěse inscenovat? Myslíte si, že jeho divadlo lze hrát 
v lehčích podobách?
C.S.: Potíž je v nalezení rovnováhy mezi humorem a vážností, které často  
koexistují v téže sc én ě  (jako například zajetí rukojmí v Robertu Zuccovi). 
Při snaze  co nejvíce motivovat jednání postav  se  často  vystavujem e riziku 
předram atizování situací.

Návrat do pouště 
Režie Jacques Nichet 

Théâtre de la Ville 
1991

í



Pro mne je  u Koltèse mimořádné míšení Rimbauda a Faulknera. Posta
vy jsou konstruovány a rozvíjeny zcela z  prostředků jazyka. Ve stejné, 
chvíli nalézáme v těchto textech strukturu moliérovskou. Tato molié- 
rovská struktura, struktura árie se v nejčistější podobě objevuje v Ná
vratu do pouště. Vidíme to už nepochybně v samotném námětu: fran
couzská rodina, v níž znenadání nastane rozklad. To, co dělá Koltěs, je  
v současné dramatice cosi zcela vzácného. Hry jiných autorů mívají 
často pouhou zápletkovou strukturu, která je  na divadle nudná. Tuto 
zápletkovou strukturu je  třeba spíše znejasnit a pohybovat se ve sko
cích. U Koltèse se naopak setkáváme se strukturou árie.To znamená, 
že autor je  více či méně přímo pntomen ve svých textech, ve svých po
stavách. To pokládám za velmi důležité, protože v takovém okamžiku se 
stává hlavní tendencí zmizení herce v textu i na divadle. Proto je  také 
Koltés jediným autorem, který mne v nové dramatice zajímá.

Heiner Müller (únor 90)

Mám  rád Návrat do pouště pro jeho zvláštní důvěrnost. Nacházíme se 
tu ve známé zemi: „milé provinční m ěsto“, šedesátá léta, měšťanský 
dům, rodinné spory, příběh o dědictví, sestra proti bratrovi. Nicméně 
všechno probíhá bizarně, jako v nějakém neklidném snu. Přízrak bý
valé paní domu (nepochybně zadušené polštářem) straší v zahradě, 
trojice vážených osob kuje v zákoutí tajně pikle, černý parašutista se 
snese přes zahradní zeď, mladý muž vzlétne. Zdá se, že vše je  v sou
ladu: poznáváme Mety, slyšíme znovu echa alžírské války, setkáváme 
se s celou společností od paní domu až k policejnímu prefektovi. 
Účastníme se groteskního obrazu rozpadu jedné rodiny. Přece však 
se tu všechno neustále deharmonizuje: starodávné mýty (Midas, Ro
mulus a Remus, ¡karos), legenda o Buddhovi se mísí s Koltésovými 
vzpomínkami z  mládí, salónní komedie přechází v tragédii msty, so
ciální kresba vede k fantastice Shakespearových komedií: Koltés tak 
napsal po svém způsobu svou Zim ní pohádku a Mnoho povyku pro 
nic. Poezie je  svobodný prostor. Koltés se nechce svazovat jediným, 
příliš určeným žánrem. Rozmotáváním nitek vnáší na jeviště svou ne
jistotu a daří se mu touto neobratností a kulháním vyjádřit touhu po 
úniku a sen o vzletu, které mu musely být vlastní, když se jako dospí
vající mladík cítil spoután v Metách tíží tradiční výchovy. Básník se od
trhává od dědictví a „skrytého půvabu buržoazie“, osvobozuje se od 
něj touto neobvyklou, opovážlivou hrou. Smích, který nachází, je  vý
křikem svobody.

Jacques Nichet, 1995 
Théâtre Aujourd’hui n5  /  Koltés, combats avec la scène

„Nevyjadřuje snad Návrat do pouště strach z  prázdnoty, bázeň po
stav, aby nevyšlo najevo, čím jsou? Reálnou ¡reálnost bytostí?“

Daniel Lemahieu

„M ůj otec byl plukovník, byl blízský OAS (Organisation Armée secrete 
-  Organizace tajné armády). Nyní bych si s ním chtěl pohovořit pros
třednictvím své hry.“

Bernard-Marie Koltěs

„Nejdříve jsem  se rozhodl, aby v mém díle dominovala komičnost. 
Nám ět se popravdě příliš k žertování nehodí: přesto však francouzská 
provincie, kterou znám velmi dobře, je jí rodinné historky, tahanice 
s majetkem a nemanželskými dětmi, znam enají pro humoristy zlatou 
žílu. Na druhé straně alžírská válka, která se v této hře objevuje na po
zadí, není ničím veselým. Chtěl jsem  tedy zároveň rozveselovat a zne
pokojovat. Egocentrismus, pasivita, domýšlivost, zlomyslnost lid í ze  
Západu, hlavně Francouzů a obyvatel provincií jsou současně směš
né a ponuré. Věřím, že  herci udrží rovnováhu m ezi satirou a ohavnos
tí tématu. Chtěl bych, aby diváci pochopili to samé, co čtenáři Bou- 
varda a Pécucheta nebo Flauberta.“

Bernard-Marie Koltěs o své hře „Návrat do pouště“
pro Le Monde (28.9. 1988)

Návrat do pouště 
Režie Alexander Lang 

Hamburger Thalia Theater 

Světová premiéra, 1988



CHVILKU PŘED PŘÍCHODEM NOCI
B e r n a r d - M a r i e  K o l t é s  /  L u c i e n  A t t o u n  

22. listopad 1988

Lucien Attoun: Bernarde-Marie 
Koltési, nejdřív jedna drobná otáz
ka. Když jsem vás poprvé potkal, 
jmenoval jste se Bernard Koltés. 
A vždycky mi teď dělá potíže říkat 
vám Bernard-MARIE Koltés 
Bernard-M arie Koltés: Vždycky 
jsem  s e  jm enoval Bernard-M arie 
Koltés. Vždycky, vždycky. V kaž
dém  případě byly m é hry vždycky 
uváděny pod  jm énem  B ernard- 
Marie Koltés. Vždycky.
L.A.: Ano. To je pravda.
Ale ne vaše první psané věci... 
B.-M.K.: M ožná... Už nevím. Ale 
vždycky jsem  s e  jm enoval Ber
nard-M arie. J e  to  m oje jméno! Ne
vymyslel jsem  si ho. (Smích.) Ale... 
sp íš  s e  mi líbí Bernard.
L.A.: Kolik je vám let?
Vzpomenete si?
B.-M.K.: Čtyřicet. To není tak  tě ž 
ké: narodil jsem  se  v osm ačtyřicá- 
tém .
L.A.: Kde?
B.-M.K.: V M etách....V té  naší milé 
provincii...
Č tyřicet let, ano...
L.A.: Především jste ale pořád 
mladý autor, kterému se podařilo. 
B.-M.K.: Hrůza... Mladý autor! To 
znam ená, že je š tě  pořád dělám  
sp o u stu  chyb... Ano, dělám . Ale 
jsou  to  chyby sta rce ... (Smích.) 
Které s e  už nenapraví.
B.-M.K.: (...) Nemůžu říct, že di
vadlo je  místo, kde s e  cítím zvlášť 
dobře. Lip je  mi v arabských  ka
várnách . Upřímně! (Smích.) Ne, 
ale fakt...

L.A.: Arabské kavárny... v Barběs? 
B.-M.K.: Ano... Ach B arběs, s  tím 
je už konec .B arběs ..P roto s e  chci 
přestěhovat. A rabské kavárny... 
n ebo  africké... To jsou m á m ísta... 
L.A.: Kvůli exotičnosti?
B.-M.K.: To není exotičnost!
Pro m ě je  exo tičnost prům ěrný 
Francouz!
L.A.: Opravdu?
B.-M.K.: Ano! Můžu v ás  ubez
pečit, že  z té  čtvrti, kde teď  byd
lím, co  nejdřív zdrhnu... p ro tože se  
tam  cítím víc cizincem  než...
L.A.: (...) Jste uznávaný současný 
autor, často vás hrají i v zahra
ničí... Ale vy jako byste tomu 
přihlížel tak nějak z dálky...
B.-M.K.: No ano, jsem  spisovatel. 
Nevystupuji na veřejnosti, ani nej
sem  spo lečenský  typ. Moje p ráce  
je psaní. A tak  pokaždé, když mi 
hrají nějakou hru, chystám  se  už 
p racovat na jiné... (...)
L.A.: Činí vám psaní velké potíže? 
B.-M.K.: Teď už ne. Nijak zvlášť... 
K onečně: člověk m á s psaním  p o 
tíže vždycky, že... Ale p řep a d á  m ě 
přitom větší úzkost než dřív, pro
tože... p ro tože  si uvědom uji, že  di
vadlo není seriózní věc...
L.A.: Skutečně!?
B.-M.K.: Dřív jsem  ho bral až 
m oc, m oc vážně. Ale teď  si 
uvědom uji, že  je to  p řece  jen n a 
p ro s to  bezvýznam ná věc... A p ro 
to  je tře b a  dě la t ho n ap ro s to  d o 
konale...
L.A.: Když jste je l do New Yorku, 
věděl jste, co budete dělat?

jsem  do New Yorku, 
p ro tože to  byl New York.
Nic jsem  o New Yorku nevěděl. 
L.A.: (...) Ovlivnily cesty do Ameri
ky vaše divadlo?
B.-M.K.: J is tě , ano. Například Zá
padn í přístav je  přímo inspirován 
New Yorkem... Velkými přístavišti 
New Yorku...
L.A.: Pocházíte z buržoazní 
rodiny?
B.-M.K.: Ja k áp a k  buržoazie, o tec  
byl důstojník. Vojenská buržoazie. 
Ta k té  b ohaté  nepatří.
L.A.: Cestovali jste z místa 
na místo?
B.-M.K.: O tec ano. Ale moje m atka 
nikdy nevytáhla paty z Met. Lituji, 
že jsem  neodjel se  svým otcem  do 
Indočíny, do  Alžíru... Takže ho ne
znám . Poznal jsem  ho až mnohem 
později. Pochopil jsem  ho až m no
hem, m nohem  později. Moc pozdě. 
L.A.: V kolika letech?
B.-M.K.: Nevím... Objevil s e  u nás 
zničehonic, když s e  vracel z Indo
číny. Nemluvil jsem  s ním, bylo to  
d ěsn é . Řval jsem , když přišel. 
Řekl jsem : kdo je  ten  pán ...co  
u n ás  bydlí?... A pak... když se  zas 
vrátil z Alžíru, jsem  byl o něco  
větší... A pořád jsm e se  jen h á d a 
li. Ja k  jinak, sam ozřejm ě. Co b y s
te  chtěl, byl jsem  malý smraď, 
který s e  nikdy nehnul z m ěsta... 
On měl za  seb o u  své  zkušenosti... 
teď  si uvědom uji, jakého  druhu 
mohly být... A tak  jsm e se  hádali, 
hádali a  hádali. A pak, ve dvaceti, 
jsem  tak  trochu začínal...
L.A.: ...chápat?
B.-M.K.: Ano! A teď  jsem  pochopil! 
P roboha, sku tečně  je  mi to  líto... 
L.A.: Co jste pochopil? Pochopil 
jste, že...

k

B.-M.K.: Ale co... ať jde  někam , 
můj otec! Ať jde  někam! Vrátil se  
z Indočíny. M ůžete si představit, 
co  tam  prožil. Vojáci, kteří se  v ra
cejí z Vietnamu, jsou  vyřízená ka
pitola! Je d n o u  provždy!... A o tec  
přichází. S h ledá s e  s  ženou... 
k terá s e  če rvená vzrušením  s tře 
mi caparty  v náručí... A která... 
C opak  ale bylo m ožné, aby u nás 
nějak zakotvil? Sam ozřejm ě to  vy
volalo scény... p ro tože nic n ec h á
pal. Býval vznětlivý. (...) A pak se  
chopila moci m atka, lze-li tak 
říct... (...)
L.A.: (...) Odpouštíte mu -  jako 
svému otci?
B.-M.K.: Ne, ne, vůbec ne... Ne
m ám  co  o d p o u ště t vojákům , kteří 
vedli válku. Z odpovědnost nene- 
sou  oni, ale politici, to  ví každý! 
Morální so u d  s e  tedy  netýká d ů s 
tojníků a vojáků...
L.A.: Opravdu jste musel odjet do 
Afriky abyste napsal Boj černo
cha se psy?
B.-M.K.: Musel jsem  odjet do  Afri
ky, abych  napsal všechno . C oko
li... Ale jestli s e  budem e bavit o Af
rice, b ude  to  trvat dlouho, varuji 
vás.
L.A.: Nevadí.
B.-M.K.: Pro m ě je  Afrika nejdů
ležitější objev. Nejdůležitější úplně 
pro VŠECHNO! Pro všechno . P ro
to že  je to  ztracený  světadíl. A bso
lutně odsouzený . Naprosto.(...) 
Není tu žá d n á  naděje. P roto tvr
dím, že  je důležité ce s to v a t už br
zy v mládí. Lidé, kteří necestují, 
kteří se  nehnuli z Francie, si m ys
lí, že  Francie je pupek  svě ta , že 
být nešťastný ve Francii znam ená 
vrchol útrap... zatím co ve srovná
ní s  Afrikou jsou boháči. A pak taky



existují různé s tu p n ě  utrpení! 
Když pom yslíte na d o ce la  m alé 
děti, k teré prožijí CELÝ svůj den  na 
c e s tě  ke zdroji vody a  pak zpátky, 
řekněte si, jak vás je š tě  m ohou za 
jím at nějaké sen tim entáln í p roblé
my... takovéhle věci! Takhle tráví 
své dny... a  nakonec umírají. Když 
celý svůj život strávily hledáním  
vody. Tohle v ás  odkáže  do patřič
ných mezí. Netvrdím, že  na to  p o 
řád myslím... to  bych s e  z toho  
zcvoknul... Nebo by m usel být 
člověk svátý... od  všeho  s e  o p ro s
tit a  od je t žít tam ... atd . ... A umřít 
s  nimi... Tohle je  p řec e  n ap ro s to  
zák ladn í věc! Afrika je  pro m ě c o 
si rozhodujícího  pro VŠECHNO, 
všechno , všechno ... Nebýt Afriky, 
nepsal bych. (...)
L.A.: O politiku jste se nikdy moc 
nezajímal...
B.-M.K.: Do toho  s e  já nepletu... 
Ne, nepletu...
L.A.: Ani trochu?
B.-M.K.: Ne, ne. No, m ám  své 
názory na politiku, to  ano.
L.A.: Jako všichni...
B.-M.K.: Ale aktivně politiku 
nedělám .
L.A.: Myslíte, že jste levičák? 
B.-M.K: Ph!... ano, jistě! S píš ano. 
Ano, ano. Nic zvláštního to  nezn a
m ená, ale ano. (Smích.) V každém  
případě nejsem  pravičák.
Tohle vám  říct můžu...
L.A.: Volíte ale?
B.-M.K.: Ach ano, ano, ano... 
Volím. Volím levici.
L.A.: Jsou nějací současní autoři, 
kteří vás zaujali, nebo kteří vás 
oslovují?
B.-M.K.: Ne.
L.A.: Ani Beckett... s nímž vás 
nakvap srovnávají?

B.-M.K.: Ach B eckett... mě... mě 
jeho psan í fascinuje. Ale ničem u 
nerozumím! Ničemu! Víte, jsou a u 
toři, kteří vás  neupoutají a  o nichž 
se  ví, že  jsou  velcí. Jak o  B eckett 
a  G enet. O tom hle nediskutuji. Tím 
jsem  si jistý. A m ožná, že se  
mýlím... Ale to  není „omyl“... když 
m ě neupoutají. N eberou mě: n e 
můžu v tom  nic dělat.
B.-M.K.: Ale vím, že  jsou  to  velcí 
autoři.
L.A.: Má láska něco společného 
se samotou?
B.-M.K.: Ano, určitě, určitě. Láska 
je  vždycky tragická. N eexistuje 
příběh lásky, který by nebyl trag ic
ký. A nebo jsou  to  blbosti! (Smích.) 
Takže... ve v šech  velkých příb
ězích lásky je  vždycky s tra šn ě  
m oc sam oty... jako třeb a  v tom  fil
mu... Birdy? Bird?... To je  úžasný  
příběh lásky... n em ůžete  ale říct, 
že  by byl zrovna k popukání. 
(Smích.) Tak vidíte: takhle je to 
s  láskou... J e š tě ž e  tu n aš tě s tí je, 
p ro tože jinak bychom  žili v pekle... 
L.A.:..
B.-M.K......
L.A.: Je to až tak vyhraněné? 
B.-M.K.: No dobře, poslyšte , co 
nám  je š tě  v životě zbývá? Vydělá
vat a u tráce t p rachy?
L.A.: Zbývají přátelé.
B.-M.K: Ano, to  je láska!
L.A.: Ach.
B.-M.K.: Přátelé, to  je láska! 
O pravdoví přátelé... J á  v tom  n e 
dělám  rozdíly. Nevím.. Láska p ře
c e  není, když s e  s  někým líbám! 
(Smích.)
L.A.: Ach, to ne...
B.-M.K.: Láska, to  je cosi nevidi
telného! Láska, láska je h luboká 
věc. Jiná  věc. D ocela jiná věc.

A pro m§ to  byla vždycky jiná věc. 
Už ve dya ceti letech!
L.A.: An0?
B.-M.K.; Nikdy jsem  nem ohl ty 
dvě věcj spojovat. D okonce 
si m yslily  že jed n a  překáží druhé. 
To je  př^ce  ja s n é!
L.A.: Cfoefe í(m ¿e byste
mohl s někým spát prostě proto, 
abyste §e s nim vyspai?
B.-M.K.; ^ o ,  jistě... Ano... A když 
h °  márq rad, tak  s e  s  ním nevy
spím . J^  to
L.A.: Opravcju taknie?
B.-M.K. No ano... Mně s e  zdá, že 
to  je  ně<;0 úplně základního. 
L.A.. Nedáte strach, že se tím ně
co ztratí?
B.-M.K.; Ale já  nem ám  strach  
z ničeho- tak  to  p ro stě  chodí. Ne
m ám  cř|Uf  líbat se  s  lidmi, které 
m ám  rád, a  nem ám  chuť milovat 
(Smích.) ¡¡dl, s  kterými s e  líbám. 
Co vám mám  povídat, je to  tak. 
L.A.: Co je úzkost... jistě víte, že? 
B.-M.K.; Ano, jistě.
L.A.: Jak0 všichni, chcete říct... 
B.-M.K.; j a k0 všichni.
L.A.: J ^  <jiouho ale, kolik let...
chcete v tomhle tempu vydržet?
R M k-" ; Nem am  žádný plán...
L.A.: Jak dlouho?
B.-M.K.; |vioc dlouho ne, d o 
ufám... (smích.)
L.A.: Opravdu?
B.-M.K.; Ach ano... Ne: nelpím 
n a " ' N®, to  nejde... Ne:to nesto jí 
za  rec. f\|e n f třeba... Už vůbec není 
třeba...
L.A.. J e  to hodně těžké, pro člo
věka, kt§rému j e čtyřicet, být tak... 
B.-M.K.: Ale já  jsem  byl takhle... vž
dycky^., už ve dvaceti letech, ano... 
L.A.. Rikai j stet že se to teď 
zlepšiloi

B.-M.K.: Ano... Ne, ale jde to  vý
borně! Vím, co  dělat, ale...
L.A.: Jste věřící?
B.-M.K.: Hm... ne.
L.A.: Takže nevíte, co bude po
tom...
B.-M.K.: Ne... Potom  n eb u d e  nic... 
L.A.: Je vám to jedno...
B.-M.K.: No co... ano. (Smích.) 
L.A.: A co byste chtěl, upřímně, po 
sobě zanechat? Dobrá, nemáte 
dědice, ale co byste...
B.-M .K .:.....
L.A.: Dobrá, poslyšte... možná 
byste mi mohl říct: píšu pro divad
lo, potkávám se s lidmi...
B.-M.K.: Upřímně, to tá lně  na to  
kašlu, co  se  b ude  dít, až  budu mr
tvý. (Smích.) Ale to -tál-ně.
L.A.: Jestli se vaše hry budou 
nebo nebudou hrát?
B.-M.K.: Ale já  na to  kašlu... C hce
te  sn ad , aby  m ě to  zajím alo?
L.A.: Kdybyste měl napsat svůj 
epitaf, jaký by byl?
B.-M.K.: Můj epitaf nebo  můj te s 
tam en t?
L.A.: Jak chcete. Obojí!
B.-M.K.: Ach... můj epitaf... žádný. 
Doufám, že budu... spálen ... a... 
roztroušen v přírodě.
L.A.: A nebude vám chybět nápis: 
„Zde odpočívá... Bernard-Marie 
Koltěs... narozen...“ Ne?
B.-M.K: Ach ne, ne, nebudu  pohř
bený. Ne, to  nechci... Chci p řece  
uvolnit m ísto... To m ám  je š tě  víc 
zam ořit půdu?! (Smích.) Ne, to  je 
něco ... ohavného. Ne: to  v šechno  
je  třeb a  spálit...

(Úryvky z předsmrtného interview)



„S  dramatikem, jakým  je  Koltěs, jsem  se dosud jako režisér ne
setkal, třebaže některé jeho hry znám několik let a například Ná
vrat do pouště jsem  kdysi viděl v německém provedení. Nepo
chybně je  to autor, k  němuž musíte dozrát. Pak vám ale nedá 
spát; určitě se k němu dříve č i později vrátím. “  Roman Polák

„Koltěs je  pro  herce velká výzva: navzdory svému věku a pře 
dčasné sm rti psal vynikající dialogy a nabízí hercům bravurně 
napsané charakterní role. “  Emllla Vášáryová
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