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DIVADLO

Yášáryová je tvrdá, unavená i půvabná
Bernard

H ra francouzského  dram atika 
B ernard -M arie  K oltése 
N ávrat do  pouště 
se zdá p ro  Č inohern í klub 
přím o stvořená.

M oderní světový autor, který na
víc nabízí strhující herecké 

příležitosti. Co jiného by právě tato 
scéna měla ze současné dramatiky 
hrát, a není jasné, proč byl tento autor 
u nás před několika lety považován 
za tak kontroverzního.

Rafinovaná básnická vize
Originalita jazyka, poetické i gro
teskní vidění světa, inspirace tra
dičními formami a zároveň nekom
promisní obrazoborectví charakte
rizují dílo, které se právě díky tomu 
vym yká obvyklém u schématu ro
dinného dramatu.

Koltés se během svého krátkého 
života mohl stokrát zaklínat prosto
tou a nezávazností, jeho Návrat do 
pouštěje ve skutečnosti velmi rafino
vanou básnickou vizí s autobiogra
fickými a fantaskními prvky i neod- 
halitelným tajemstvím.

N ení však nutné dešifrovat 
všechno, co se na jevišti děje. Pů
vab K oltésovy hry spočívá také 
v její neuchopitelnosti, v ironické 
přetvářce, v m atoucích stopách, 
v nevážném pohrávání si se smrtel
ně vážným i m otivy, ve zdánlivé  
i skutečné autentičnosti.

Na první pohled se vlastně v Ná
vratu do pouště toho ani moc neděje, 
přesto se zde setkáme se stíny minu
losti, s válkou a terorem, s koncem  
a začátkem života, s omezeností 
a malostí i s velkou touhou po jakési 
vyšší, totální svobodě i po prazáklad- 
ním lidském vztahu.

Trvalá oscilace mezi realistickou 
hrou, konverzačkou a satirickou gro-

-Marie Koltés se svým
teskou s humorem občas hodně čer
ným je  zdrojem vnitřní dynamiky 
textu, který tolik staví na slovech  
a „vyprávěcích“ pasážích. A bizarní 
prvky - od strašidelného přízraku 
zřejmě zavražděné bývalé paní domu 
až po černého parašutistu - v diváko
vi podporují nejistotu, která je vlast
ně vzrušující.

Komediantka i hvězda
Inscenovat Návrat do pouště zname
ná asi především pokusit se vyvážit 
všechny složky hry tak, aby se jen  
zdánlivě nahodilá montáž jednotli
vých výstupů nezhroutila.

Romanu Polákovi se to podařilo 
především díky promyšlené koncep
ci, na níž má jistě podíl i neúnavný 
propagátor K oltésova díla, drama
turg Roman Císař.

Režie hru interpretuje, ale nepo
jmenovává a naštěstí neaktualizuje. 
Nepředstírá, že se Návrat neodehrává
v šedesátých letech, ale tuto časovou 
ukotvenost proměňuje v nadčasovost 
bez pomoci vnějších prostředků.

Má ovšem  k dispozici skvělou 
představitelku Matyldy, kterou Emí- 
lia Vášáryová hraje věcně, až tvrdě 
a přitom s jakým si vědom ě unave
ným půvabem, trochu komediantka 
a trochu hvězda, která dokáže slo 
vem elegantně ironizovat i zasadit rá
nu. Vrcholem jejího výkonu i celé in
scenace je velký monolog, kdy oslo
ví publikum ve slabé chvíli ne už ko
mickou maskou, ale nečekaně 
odhalenou tváří, za níž se skrývá 
upřímná emoce.

Petr Nárožný v roli jejího bratra 
Adriana musel bojovat s návykem na 
určitý typ postav, které jsou Koltéso-
vi hodně vzdálené, leč u publika ve
leúspěšné. I když jeho monolog, kte
rý je  pandánem k Matyldinu, zatím  
ještě místy trpí obecností, je Vášáry- 
ové důstojným partnerem. Jeho raci-

Návratem do pouště vstupuje do pražského Činoherního klubu

Emília Vášáryová jako Matylda a Petr Nárožný (Adrian) v inscenaci Koltésova Návratu do pouště

onální interpretace naprosto scestné 
životní filozofie je komická a záro
veň děsivá ve své přesvědčivosti 
stejně jako jeho suverénní egoismus 
a omezené maloměšťáctví.

Citlivým  výkonem zaujme také 
Lada Jelínková (Fatima), svérázná 
služebná Barbory Hrzánové, naivní 
i agresivní Matěj Matěje Dadáka ne
bo velm i lidský, „nefolklorní Ne- 
francouz“ Aziz Pavla Kikinčuka.

Jiná poušť
Scénicky působivým obrazem, kte
rému však chybí přesvědčivé he
recké ztvárnění, je  Eduardův (M i
chal Zelenka) let za hranice života 
a také spiklenecké intriky.pánského 
městského spolku zůstaly někde na 
polovině cesty m ezi operetní sm ěš
ností a skutečnou tragikou všudy
přítom né války, jež  se nám stále 
připomíná.

Postavy Koltésovy hry se vyrov
návají se svou minulostí a Ve vzta
zích k ostatním hledají především sa
my sebe. Slova nestačí, ale i gesta 
a dotyky v sobě mají jakousi zoufa
lou agresivitu tonoucích. Matylda 
a Adrian nakonec z pouště utíkají -  
ale vlastně není jasné kam. Nečeká 
je jen jiná poušť jinde? Bernard-Ma
rie Koltés neodpovídá, ale možná se 
pobaveně usmívá. Jana Páteřová

Hodnocení LN: * * * * *

Bernard-Marie Koltés: 
Návrat do pouště
Překlad: K ateřina Lukešová a Daniel 
Uherek
Režie: Roman Polák 
Dramaturgie: Roman Císař 
Scéna: Ján Zavarský 
Kostýmy: Jana Zbořilová 
Hudba: Petr Skoumal 
Činoherní klub, česká prem iéra 
11. prosince 2000.
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Ze psaní nedělal žádnou vědu
N o v é  M ě s t o  (rad) - "Tako

vý byl jeho svět: tulák, který žil v 
srdci staré Paříže, cestovatel, kte
rý nikdy nikam trvaleji nepatřil. 
Vždy svůj, nesmírně schopný, au
tentický umělec, který si po celý 
život uchoval obdivuhodnou svě
žest. Lehkomyslný, ničím se neza
těžující. Psal a nedělal z toho žád
nou vědu. Ale věděl moc dobře, 
co chce," napsal o Koltésovi dra
maturg Roman Císař v souvislos
ti s inscenací jeho hry iNávrat do 

¡pouště v Činoherním klubtu

Bemard-Marie Koltés se naro
dil v roce 1948 v Metách, které 
opustil v necelých dvaceti letech. 
Cestoval celý život, mimo jiné do 
Ruska, Latinské Ameriky a do Af
riky. Divadlo viděl poprvé až ve 
dvaadvaceti letech, kdy začal stu
dovat režii ve Štrasburku. Záro
veň napsal své první dílo Hořkos
ti podle autobiografického romá
nu Maxima Gorkého Dětství. V 
roce 1977 má premiéru jeho mo- 
nologická hra V lesích před pří
chodem noci. Předtím prožil tříle

té období závislosti na drogách a 
depresích, které vyvrcholilo poku
sem o sebevraždu.

Poté napsal své nejznámější 
hry. První byla Boj černocha se 
psy, kterou ve Francii v roce 
1983 inscenoval Patrice Chéreau. 
Ten režíroval i jeho ostatní hry a 
přispěl ke Koltésovu přijetí a 
uznání. Bemard-Marie Koltés ze
mřel v roce 1989 ve věku 41 let 
na AIDS. Teprve po jeho smrti se' 
poprvé hrála jeho hra Robert Zuc- 
co o mladém vrahovi.

KAM  J ÍT  —  
DNES VEČER ”

V  h la vn ích  rolích  E m ilia  Vá- 
šáryová a  P etr N árožný

FOTO: YVO NA ODRAZILO VÁ

Návrat do pouště

N o vé  M ěsto  (šle) - Činoherní 
klub uvádí dnes od  19.30 hru 
B em arda-M arie Koltese N á
vrat do pouště. E xcelu jí v n í 
Emília Vášáryová a Petr Nárož
ný v rolích sourozenců, k teří si 
staré spory řeší značně  neob
vyklým způsobem. B.-M. Koltes 
p a tří mezi současné francouz
ské dramatiky. Jako ve všech 
Koltesových hrách i zde je  vy
právěn příběh rodiny, v něm ž  
se ustavičně prolíná kruté, něž
né a ironické. A utor se vrací se 
svou postavou  do M et, oné  
„pouště", z  n íž  utekl, aby mohl 
p sá t a stá t se sám  sebou. Dále  
hrají: M. Dadák, L. Jelínková, 
M. Zelenka, M. Taclík, D. Čer
ná, L. Skopalová, B. Hrzánová, 
P. Kikinčuk, J. Bonaventura, 
M. Riehs, B. Procházka a další.
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Už samo herectví je vzrušující

Matylda (Emília Vášáryová) a Adrian (Petr Nárožný) se vzepřou své
mu osudu FOTO: YVONA ODRAZILOVÁ

Francouzský dramatik Ber- 
nard-Maria Koltes patří mezi auto
ry, kteří si od prvního obrazu doká
žou vytvořit autonomní prostor. A 
to především obrazivým jazykem 
stejně jako situací, do jaké své hrdi
ny nažene. Hlavní postavy hry Ná
vrat do pouště, sourozenci Matyl
da a Adrian, se setkávají po mnoha 
letech, od první chvíle se začnou 
urážet, nicméně s takovým požit
kem, jako by se na nic jiného ani 
netěšili. Temperamentnost střetnu
tí určují v Činoherním klubu herec
ké osobnosti hostující Emílie Vášá- 
ryové a Petra Nárožného. Zranitel
ná vznětlivost Adriana a nepokoj
né pokušitelství Matyldy nabývá 
postupem času až ritualizované po
doby. Hádky přerůstají ve fyzické 
napadání se, a přesto nelze mluvit 
o ubližování: jako bychom se díva
li obráceným dalekohledem na ma
ličké postavy dětí mydlících se ve 
vzdálené minulosti s pravou souro- 
zeneckou náruživostí.

Dalších pevnějších bodů k za
chycení se však již v Koltésově 
světě nedohledáme. Prostředí rod
ného domu, do něhož se Matylda 
vrací s dvěma dospělými dětmi Fa
drnou a Eduardem, stojí na nejis
tých základech. Reálný je všudepří- 
tomnf písek, po němž Adrian cho
dí výhradně bez bot, stejně jako pří
zrak jeho mrtvé manželky, která se 
zjevuje Fatimě v zahradě. Ta je 
obehnána vysokou zdí, která má 
ochránit Adrianova syna Matěje 
před venkovním světem. Světem, 
v němž vybuchují kavárny fran
couzských Arabů, ozvěny probíha

jící alžírské války. Za zdí je džung
le, za zdí je fantaskní, rimbaudov- 
sky divoká Afrika. Tomu odpoví
dají barvitá plátna "Celníka Rous
seaua" na horizontu jeviště. K čer
nému kontinentu odkazuje i jedna 
z ironických point hry, kdy se Fati
mě narodí černošská dvojčata, kte
ré nazve Remus a Romulus, coby 
zakladatele nového evropského po
kolení.

Režisér Roman Polák však gro
teskní linii nijak nepřepíná, výcho
diskem jsou hmatatelně konkrétní 
situace, skládající dohromady ta
jemně zašifrovaný obraz světa. Až 
na ony černošské novorozence 
jsou v něm postavy bez šancí. Adri
ánův syn v podání Matěje Dadáka 
zbytečně uniká před otcovou auto
ritou do zapovězeného světa za 
zdí. Čeká jej tam nejen bordel, ale

i vyhlídka smrti na frontě, před níž 
se roztěká fyzickým strachem jako 
sněhulák na prudkém slunci. 
Vzpurný Eduard Michala Zelenky 
s nemenší vášnivostí plánuje útěk 
ze zdejšího světa, jako by věřil na 
hladké vyskočení z vlastní kůže. 
Odchází z jeviště nahý kamsi do 
světla, snad branou sebevraždy. 
Ani Fatima Lady Jelínkové nepře
koná sílu gravitace, v hysterickém 
střídání ochablosti a blouznění na
konec doklopýtá k stejnému hří
chu jako kdysi její matka. Bizarní 
atmosféru rodného domu účinně 
dotvářejí rezignované postavy slu
žebnictva, vykreslené jedním cha- 
rakterizačním tahem - Aziz Pavla 
Kikinčuka a služebná Barbory Hr- 
zánové.

Svému osudu se paradoxně vze
pře ústřední dvojice Matyldy a Ad
riana. Jsou sice směšní, malicherní 
a potměšilí, jenomže na rozdíl od 
svých dětí zbaveni veškerých ilu
zí. Jejich monology, s nimiž jako
by vystoupí z magnetického pole 
svých postav, aby se svěřili divá
kům, tak jen potvrdí, co jsme tuši
li. Pouto spojení mezi bratrem a se
strou je silnější než bortící se reali
ta. Opouštějí své děti jako přítěž, 
odcházejí spolu z rodného domu 
do světa, který je nemůže ničím 
překvapit. Zejména v herecké prá
ci Emílie Vášáryové a Petra Nárož
ného se opět křísí mnohdy již le- 
gendarizovaná představa inscenací 
Činoherního klubu, kdy samo he
rectví se stávalo vzrušujícím a zne
pokojivým tématem i sdělením.

RICHARD ERML
Autor je  redaktorem 

Divadelních novin

Činoherní klub Praha - Bernard-Marie Koltes: Návrat do pouště. Překlad Kateřina Lukešová a Daniel Uherek, režie Roman Polák, dramatur
gie Roman Císař, scéna Ján Zavarský, kostýmy Jana Zbořilová, hudba Petr Skoumal. Premiéra 11. prosince.
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NÁVRAT DO POUŠTĚ V ČINOHERNÍM KLUBU
Návrat do pouště kontroverzního francouzského dramatika Ber- 
narda-Marii Koltése je  zatím nejnovější inscenací Činoherního 
klubu. Na české jeviště  se v n í po  hostování v Divadle Na zábradlí 
vrátila herečka Slovenského národního divadla Emília Vášáryová. 
V dalších rolích se objeví Petr Nárožný, Barbora Hrzánová a dal
ší. Činoherní klub Návrat do pouště uvádí 19. a 20. prosince. Začá
tek představení je  v 19.30 hodin, (rad)

FOTO: YVONA ODRAZILOVÁ
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Bára Hrzánová jako stará služebná

NÁVRAT DO POUŠTĚ
Stárnoucí bratr a sestra, 
dva  b ra tra n c i a je d n a  
se s tře n ice , op ilá  m an
že lka , a rabské  s lužeb 
n ic tvo , je d e n  duch , tři 

spiklenci, jeden černý parašutista, 
jeden arabský kávám ík, velitel poli
c ie , p ros titu tky . P rov inčn í m ěsto, 
staré rodinné spory, tahanice o dě
dictví, potíže s nemanželským i dět
mi -  každý z těchto bodů by nejed
nomu autorovi vystačil na sam ostat
né téma. Francouzském u dram ati
kovi Bernardu-Marie Koltesovi však 
spo lečně nabíze jí osnovu pro hru 
nazvanou Návrat do pouště a reži
sé rov i R om anu P o lákov i zák lady 
k první prem iéře této divadelní se
zóny v pražském Činoherním  klubu.

Její děj nesleduje příčinné souvis
losti, a přesto má svou logiku. Je 
p říb ě h e m  ro zp a d u  je d n é  rod in y  
a zároveň sym bolem  rozpadu zave
deného řádu. Záp le tka  kolem  p ří
chodu kdysi vyhnané dědičky, re
vo lty  potom ků a závěrečného od 
c h o d u  ro z p o u tá  h o d n ě  le g ra c e  
i smutku. Text hry dává jasné poin
ty i vrstevnaté význam y a dynam ika 
jeho režijního výkladu závisí na tom, 
JA K  je  rež isér vzá jem ně  propo jí, 
aby ukázaly, že se i v poušti v y 
prahlých srdcí může zčistajasna ob
jev it ž ivotodárná oáza.

Scénu vym ezuje stroze šedý nebo 
dominantně rudý horizont, který bu
d í do jem  vysoké  zd i, je ž  uzavírá  
osoby do klece vzájem ných křivd, 
nenávistí, lží, strachů i touhy po do
mově. Bratr Adrian Petra Nárožné- 
ho chodí v  obleku a ponožkách, je 
ho sestra Matylda Emílie Vášáryové 
m luví Slovensky, je jich stará služeb
ná je  v  podání Barbory H rzánové 
m ladší, syn továrníka leze po zdi ja 

ko opice po kleci, dcera m luví s du
chem a povije černá dvojčata, advo
kát je  za své viny odsouzen ke ztrá
tě vlasů.

P řesto , že vz ta h y  všech  aktérů  
mají bojovný tón, pro vývoj hry je  ur
čující intonace sourozenců Adriana 
a Matyldy. Tím, že režisér Polák ob
sadil Em ílii Vášáryovou, vsadil na 
jasnou symboliku: ti dva se nem o
hou domluvit, protože každý hovoří 
trochu jinou řečí. On navíc jako pe
dantský účetní, ona k tomu jako he
rečka velkých gest.

Inscenace stojí na principu balan
cování mezi groteskností a tragikou 
situací, ve kterých se oba shodně 
bojí ukázat, jací jsou -  a přece prá
vě tady ztrácí rovnováhu.

Zatím co bratr je  vyvážený v  míře 
paradoxní dojem nosti i sm ěšnosti, 
sestra sice často ironizuje situace, 
a le  sam a  je  z ř íd k a k d y  kom ická . 
A  m álokdy absurdně nepochopite l
ná. Zatím co Adriánova role je v zá
sadě  n e sm ys ln á , ú lo h a  M a ty ld y  
v řádu inscenace působí dram aticky 
a motivované i tam, kde by měla pů
sobit jako zjevení z bizarního snu.

C e lek inscenace  nepůsob í jako  
fantaskní změť absurdních obrázků, 
ale spíš jako s odstupem  vykládaný 
a učesaný sen, který je  ta jemný tím, 
co neřekne.

MARTINA HRDLIČKOVÁ

Činoherní klub,
Praha -  Bernard-Marie Koltes: 
Návrat do pouště. Překlad Kate
řina Lukešová, Daniel Uherek, 
Režie Roman Polák, scéna Ján 
Zavarský, kostýmy Jana Zbořilo- 
vá. Premiéra 11. prosince 2000.
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V ášáryovou zlákalo 
Koltésovo drama

N o v é  M ě s t o  - Ráno zkouš
ka v Praze, večer představení v 
Bratislavě a po něm opět návrat do 
Čech, aby v deset hodin dopoled
ne mohla stát na jevišti Činoherní
ho klubu a zkoušet. Takový byl 
uplynulý týden herečky Sloven
ského národního divadla Emílie 
Vášáryové. Dnes toto pracovní vy
pětí končí: inscenace hry francouz
ského dramatika Bernarda-Marie 
Koltése Návrat do pouště, v níž 
hraje roli Matyldy, má dnes večer 
v Činoherním klubu premiéru.

Na otázku, jak mohla vydržet 
takové tempo, odpovídá: "Když 
už se rozhodnu tu práci přijmout, 
nepřemýšlím o tom. Taky jsem  
mohla sedět doma v Bratislavě."

Návrat do pouště je po hosto
vání v Divadle Na zábradlí ve 
hře Ritter, Dene, Voss už dru
hou příležitostí vidět vás pravi

delně na pražském jevišti. Co 
bylo hlavním důvodem, že jste 
přijala práci tak daleko?

Především to byla nabídka praco
vat v Činoherním klubu, protože 
toto divadlo a Divadlo Na zábradlí 
byly scény, ke kterým jsme v šedesá
tých letech vzhlíželi a s jejichž herci 
jsme se vždy kamarádili nejvíc. Dal
ším impulsem byla nabídka režiséra 
Romana Poláka zkoušet právě Kol- 
tésovu hru, tedy současný text.

Koltés je kontroverzní autor, 
dokonce ani kritika ve Francii 
jej zprvu nechápala. Dnes je ve 
světě sice uznávaným klasikem, 
ale u nás se zatím příliš nehrál. 
Nelekla jste se toho?

Poprvé jsem se s ním seznámila, 
když jedna moje studentka z 
VŠMU přivezla z Paříže přeložené 
úryvky jeho textů. Velmi mě to za
ujalo a do toho přišla nabídka zkou

šet Návrat do pouště. Koltés měl 
velký talent, i když všechny jeho 
hry jsou zvláštní, bizarní. Jeho cha
raktery jsou poznamenané pozná
ním - tím, co prožil, co musel pře
konat, nastudovat. To, co nabízí v 
Návratu do pouště, je úžasné, na
psal krásnou roli pro starou ženu.

Vaším partnerem na jevišti 
je Petr Nárožný.

Mám ráda jeho humor, jsem  
ráda, že jsme se mohli potkat při 
práci. Hraje mého bratra a je úžas
né takového bratra mít.

Jaká práce vás čeká doma v 
Bratislavě?

Právě začínám zkoušet s režisé
rem Martinem Hubou takový ex
periment, divadelní verzi slavné
ho filmu Tančíma. Ostatní herci 
už teď chodí na hodiny tance, i já 

'Tflž bych tam měla být.
RADKA PRCHALOVÁ

Partnerem Emilie VáMryové v Koltésově hře je  Petr Nárožný FOTO YVONA ODRAZILOVÁ
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Koltěsova hra je menu narocne
R adm ila  H rd inové

Průnik jedné ze stěžejních i kon
troverzních osobností evropského 
dramatu 70. a 80. let, Francouze 
Bemarda-Marie Koltěse (1948-89) 
na naši scénu připomíná stejně opa
trný přístup české dramaturgie k dílu 
Rakušana Thomase Bemharda. Ve 
srovnání s ním je ale Koltěs pro čes
kého diváka ještě o něco hůře dešif- 
rovatelný.

Za inscenováním Koltěse u nás 
stojí dramaturg a překladatel, fran
couzské dramatiky Romana Císaře. 
Ten inicioval uvedení jeho hry Boj 
černocha se psy začátkem 90. let na 
jeviště Stavovského divadla a nyní 
i Návrat do pouště (v překladu Kate
řiny Lukešové a Daniela Uherka) na 
jeviště pražského Činoherního klubu, 
který svým intimním kontaktem her
ce s diváky je pro Koltěse vhodnější.

Koltěs byl tulák s neklidnou krví, 
hluboce zasažený neevropským, 
africkým a arabským absolutním 
vztahem k životu, odpůrce francouz
ského provincialismu, ale přitom jako 
autor vyrůstající z kořenů evropské 
a především francouzské vzdělanosti.

V Návratu do pouště se Koltěs vy
rovnává se svými kořeny -  s válkou 
v Alžírsku (jeho otec byl důstojník 
francouzské armády), s pocitem vě
zení, jakým byl pro něho dům v rod
ných Metách, se znechucením

z Francie a s mnohým dalším. Není 
to ovšem čistě autobiografická hra, 
ale koltěsovská fantazie, která touží 
víc tajemství uchovat, než je odhalo
vat. Koltěs se samozřejmou lehkostí 
mísí žánry a nezáleží mu na příběhu 
a zápletce, ale na postavách samých, 
na tom, co a jak sdělují. V tom jsou 
ale jeho hry pastí pro herce i pro re
žiséra -  a v neposlední řadě i pro di
váky.

Režisér Roman Polák staví insce
naci především na hercích. V holém 
prostotu scény Jana Zavarského, 
který napovídá právě tak o vězeň
ských zdech jako o divoké džungli 
představ, co se nachází za nimi, vy
tváří s herci ostře konturované obry
sy postav, jež tvoří bizarní rodinné 
společenství, do něhož patří mrtví 
i živí. Hře i inscenaci dominují sou
rozenci Matylda a Adrian v podání 
Emílie Vášáryové, jejíž měkká slo
venština se přirozeně mísí s pedant
ský artrikulovanou češtinou Petra 
Nárožného.

Vášáryová podává v Koltěsově^ 
hře další ze strhujících hereckých! 
výkonů, jimiž obohacuje pražské di- £ 
vadlo. Její Matylda je právě tak drs- 7 
ně tvrdá, cynická a nelítostná, jako g 
něžná, komediální a především a zaS 
všech okolností stoprocentně ženská. = 
Herečka vede diváka na niti svýchž 
klouzavých intonací, magii upřených 
očí i líně unavených pohybů.

Zleva: M ichal Zelenka, Emília Vášáryová, Lenka Skopalová, 
v dramatické scéně Návratu do pouště.

Barbora Hrzánová, Petr Nárožný a Pavel Kikinčuk

Petr Nárožný těží v Adriánovi ze 
svého typu morousovitého upjatého 
staromilce, za nímž jen vzácně pro
bleskuje vnitřní klukovská bezbra- 
nost. Tam, kde mu Koltěs nahrává, 
sklouzne do vyjetých kolejí svého 
osvědčeného humoru, ale Vášáryová 
jako by ho provokovala k novým po
lohám.
„.Vedle této dvojice není snadné se 
prosadit. Daří se to především Bar
boře Hrzánové v roli protřelé slu
žebné, jejíž stále otevřená náruč ale 
jakoby suplovala chybějící mateř
skou strunu v téhle podivné rodině. 
Dále je to vášnivá Fatima Lady Je
línkové, autobiografický Eduard 
Michala Zelenky je trochu matný, 
zejména proti tajemstvím exotiky 
opředenému sluhovi Azizovi Pavla 
Kikinčuka. Na nevyrovnanost Kol
těsova textu doplácí trojice starých 
„spiklenců“, kteří působí jako ze 
špatně zinscenované agitky a příliš 
se nepovedl ani výstup s Velkým  
černým výsadkářem v podání Amo
se Rendjambé.

I když si s čitelností Koltěsovy 
hry řada diváků asi moc neporadí, 
jejím smyslem není vše pojmenovat 
a odkrýt. Spíš zneklidnit, a to se in
scenaci celkem daří. Proto se ostatně 
Koltěs hraje a kdyby nic jiného, tak 
herecký koncert Emílie Vášáryové je 
dostatečným důvodem k návštěvě 
Činoherního klubu.



Recenze týdne

Každý ve své poušti
Emilia Vášáryová hraje Koltése v Činoherním klubu

Bernard-Marie Kol- 
tés (1948 -1989 ): 

„Ne, nebudu po
hřbený. To mám 

ještě zamořit 
půdu?! Ne, to 

všechno je třeba 
spálit, (z posled
ního rozhovoru)

Jeden z nejosobitějších dramatiků konce minu
lého století, kosmopolitní Pařížan Bernard-Marie 
Koltés, zemřel v roce 1989 ve věku pouhých 
41 let. Příčina smrti: AIDS. I to stačilo, aby se 
tento provokatér, téměř samouk a „tulák, který 
nikam nepatřil“ , stal nejrespektovanějším fran
couzským dramatikem své doby.

K nám se Koltés dostal až po dlouhé nor
m alizační přestávce, roku 1992, svou  
posledn í hrou Roberto Zucco, dílem  

poněkud netypickým  a rozhodně ne vrchol- 
nýrif. Následoval titul vskutku reprezenta
tivní - Boj o černocha se  psy , ale tento dra
maturgický objev pražského Národního divadla 
byl bohužel znehodnocen inscenačním  om y
lem . A pak se nad Koltésem  zase uzavřely  
vody. Ale vytrvalá iniciativa dramaturga Ro
mana Císaře nakonec nepřišla nazmar a byla 
korunována nesporným  zdarem. Stalo se tak 
v Činoherním klubu roku 2000 inscenací N á 
vratu  do  p o u ště  z roku 1988.

Podobně jako u roduvěrných naturalistů 
hraje v K oltésových hrách rozhodující roli 
prostředí ozv láštněné dávkou exotičnosti. 
Nikoli jako ilustrativní kulisa, nýbrž prom ě
něné v  to, co je na divadle nejpodstatnější 
- v dramatickou situaci. Postavy nesou pro
středí v sobě, ve své zkušenosti, paměti, m en
talitě. A navíc funguje prostředí svým i m e
taforickými přenosy a skrytými symbolickými 
význam y. Boj černocha se p sy  operuje s an- 
tigonovským  tém atem  (pohřbení zavraždě
ného bratra), v N ávra tu  do po u ště  jsou zře
telné narážky na celou řadu m ýtů (legenda 
o Buddhovi, Ikaros, Romulus a Remus).

Metoda naturalismu se projevuje i ve způ
sobu dramatické výstavby - rozdrobení děje, 
v něm ž jednotlivé části na sebe volně nava
zují sp íše asociativním i spoji než souvislou  
logikou, lakonické i rozvinuté dialogy se stří

dají s d lou hým i m onology , výjevy  reálné  
s fantaskním i vizem i.

Princip proměnlivosti a ostrých přechodů 
aplikoval režisér Roman Polák důsledně na 
pojetí dramatických postav. Charakterizoval- 
-li kritik hru jako „historii zániku rodiny prů
m yslníků ve východní Francii v  době alžír
ského puče“, řekl tím vše a zároveň skoro nic. 
Do konkrétního jednání postav se tento pro
ces prom ítá složitým i cestam i a oklikam i. 
Strindbergovský zápas sourozenců probíhá 
v různých rovinách od kousavé konverzace  
až po zuřivou hádku hrozící přerůst ve rvačku. 
Ční-li továrník Adrian Petra Nárožného, ro
dinný despota i om ezený pedant, jako m o
nolitní sloup, zdánlivě nezranitelný a nepo
razitelný, jeho  sestra M atylda (jako vždy  
okouzlující Emília Vášáryová) kolem  něho  
krouží jako neodbytná vosa a útočí všemi pro
středky, jež má její žen ský  půvab a důvtip 
k dispozici. Na počátku im pozantní svou se
bevědom ou ironií, jíž se uvnitř výborně baví, 
později stále unavenější nesm yslným i šar
vátkami strachuje se, pohybuje, kolísá, ale ne
vzdává se. Když nad ní, dom něle spící, bratr 
vražedně m edituje s polštářem  v  ruce, ona 
svírá v dlani hutný oblázek, připravena k obraně. 
V závěru působí opět vyrovnaně, ale je to vy
rovnanost trpké rezignace. Spolu s bratrem 
opouštějí po prohrané bitvě dům a odcházejí. 
Kam vlastně? Každý do své vlastní pouště.

Děti se ubírají jinými cestam i, jejichž spo
lečným  sm ěrem  je únik. Matěj Dadák jako 
A driánův syn  se  potác í m e z i krajnostm i 
- m ezi siláckým i výbuchy vzdoru a poddaj
ností otcově brutální vůli, m ezi dobrodruž
ným  sklonem  a strachem  z války. Alterno
vaná postava Matyldina syna Eduarda zůstala 
pon ěk u d  ve stínu  Dadákova vynikajíc ího  
výkonu: ani senzitivn ější M ichal Zelenka, 
ani výraznější, leč svým i atletickým i d ispo
zicem i textu nepřim ěřený Marek Taclík ne
vyjadřují dost čitelně m otivaci a obsah se-

rancouzská rodina, v níž nastane 
dzvrat (Petr Nárožný, Barbora Hrzánová 
Emília Vášáryová)'.

Činoherní klub Praha - Bernard-Marie Koltés: 
Návrat do pouště. Překlad Kateřina Lukešová.

Režie Roman Polák, scéna Ján Zavarský, 
kostýmy Jana Zbořilová, hudba Petr Skoumal, 

dramaturgie Roman Císař.
Premiéra 11. prosince 2000.

ben ičivé  touhy. D o
m nívám  se  však, že  
m anko je tu p řede
v ším  na straně sa 
motného autora. Osvo
bodivý let do prostoru 
(zopakovaný ve hře 
o Robertu Zuccovi) 
příliš vágním sym bo
lem  a režisér  jej po 
právu in terp retu je  
katastroficky (výkřik 
a pád). Naplno naproti 
tomu vyznívá postava 
Matyldiny dcery Fa- 
timy, kterou podává 
Lada Jelínková v pře
kvap ivém  sp ojen í 
zem ité  ro b u stn osti 
s duchovního vizio- 
nářství:

Koltésovo pluralistické vidění světa nedo
voluje redukovat dram atický děj na jedno
značnou tezi a vyvodit z  něj nějaké „poselství“. 
Nicm éně je v „kubisticky“ lom eném  obrazu 
rozpadu naznačena jistá naděje. Simultánně 
se závěrečným odchodem se rodí Fatimě černá 
dvojčata, jež dostanou zakladatelská jména Ro
m ulus a Remus. Odcházející Matylda tuší jen 
půl pravdy: „Tí dvaja s týmto m estom  pekne 
zatočia.“ V její rezignaci zazní tak kus ironic
kého vítězství. Ale v  mytické narážce je navíc 
skryt nebezpečný paradox: založení nového 
města se neobešlo bez bratrovraždy. Boj m ůže  
pokračovat.

Zdeněk Hořínek 9
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Československa premiera
P o  T o p o lo v ě  h ře  S b o h e m , S o k ra te , 
M ittererově N ávštěvní době, Taboriho 
Bílém muži a Rudé tváři a  N estroyově 
komedii Ta|né peníze, tajná láska přichá
zí n a  závěr sezóny č in o hra  N árodního 
divadla s československou p rem iéro u . 
Jde o  titul B O J  Č E R N O C H A  S E  PSY 
B e rn a rd a -M a rie  K oltěse. T oto  c iv ili
zační drama napsal tehdy třicetiletý autor 
v roce 1979, h ra  by la  uvedena poprvé 
a n g lick y  v ro ce  1982 v N ew  Y orku. 
E vropské turné této  inscenace K oltěse 
mezinárodně proslavilo.

»Jsem ten první, kdo obdivuje Čechova, 
Shakespeara, Marivauxe a snaží se od nich 
získat poučení. Ale i když naše doba nepo
čítá s autory této kvality, myslím, že by 
bylo lepší hrát současného autora se všemi

jeho nedostatky, než deset Shakespearů,» 
napsal tento věčný tulák a náruživý cesto
vatel, bezdomovec sídlem na milovaném 
M ontmartru, který v mladém věku před 
třemi lety zemřel a zanechal po sobě něko
lik pozoruhodných děl. Příležitost k první
mu setkání s tímto mimořádným talentem 
francouzské dram atiky budou m ít naši 
diváci při poněkud opožděné premiéře jehc 
nejznámější hry 19. června (reprízy 22.. 
23. a 30. června) ve Stavovském divadle. 
V režii hostujícího Jana Buriana hrají Jiří 
A dam íra, Boris Rosner, J iří Štěpnička 
a Kateřina Burianová. (Dva posledně jm e
nované herce zachycuje snímek při zkou
šení inscenace Boj černocha se psy.)

F o to  H a n a  S m ejkalová



ávrat do Prahy
Francouzský dramatik Bernard-Marie Koltěs 

(1948 -1989), ve své vlasti adekvátně inscenova
ný především životním partnerem Patricem 
Čhéreauem, není v Čechách úplně neznámý. Jeho 
slavný Roberto Zucco byl už nastudován u 
Bezručů v Ostravě, také v brněnském HaDivadle, 
ánejnověji se s ním utkali studenti pražské DAMU, 
9oj černocha se psy prezentovalo pražské 
Národní divadlo; teprve Navrat do pouště v Čino
herním klubu je ovšem výrazným uměleckým 
úspěchem. Progresivní pražská scéna k realizaci 
přizvala významné slovenské divadelníky: první 
dámu bratislavské činohry Emílii Vášáryovou, reži
séra Romana Poláka, jevištního výtvarníka Jána 
Zavarského.

Charakteristická znepokojivě ostrými střihy, 
přesto však vyváženě komponovaná hra líčí kon
fliktní kontakt sourozenců Matyldy (Emilia Vášáryová) 
a Adriana (Petr Nárožný) po sestřině návratu z 
Alžíru do nespecifikovaného města s nezanedba
telnou arabskou menšinou, kterou reprezentuje 
také služebnictvo v Adriánově domě (Barbora 
Hrzánová a Pavel Kikinčuk). Adrian se domnívá, 
že sestra přijela jen na chvíli, ta ho ovšem vyvádí 
z omylu a se svými dvěma nemanželskými dětmi 
se hodlá ve svém rodném domě znovu usadit. 
Fatima (Lada Jelínková) a Eduard (Marek Taclík al
ternující s Michalem Zelenkou) nejsou potomci 
bezproblémoví, ona psychicky komplikovaně pro
žívá své probouzející se ženství a komunikuje mi
mo jiné s přízrakem zesnulé Marie (Dana Černá), 
strýcovy první manželky. Eduard, jehož myšlení se

- :

ubírá po stezkách teorií, překračujících křehké 
hranice duševního zdraví, se po počátečním ne
souladu sblíží s bratrancem Matějem (Matěj 
Dadák) a je také jeho průvodcem při návštěvách 
místního bordelu. Adrian se po smrti své první že
ny -  v dramatu nevysvětlené -  oženil s její sestrou, 
alkoholickou Martou (Lenka Skopalova). Stýká se 
také s partičkou rasistických městských funkcio
nářů (Jindřich Bonaventura, Bořík Procházka, 
Milan Riehs), s nimiž kuje temné pikle.

Tak vypadá základní rozložení sil pro herecké 
kreace i budování jevištního tvaru. Roman Polák, 
který má cit pro navozování výhružně jedovaté at
mosféry (např. s pomocí výtvarníka Aleše Votavy 
přízračné vykreslený Petrohrad z Vraždy sekyrou 
pro bratislavskou Astorku), evokoval v Činoherním 
klubu atmosféru plnou sourozeneckého, erotické
ho i politického dusna; nebezpečnou jižní šťav
natost spoluvytvářejí pohyblivé plochy, navržené 
Jánem Zavarským (s použitím naivistických ob
razů celníka Rousseaua plných bujné vegetace), 
které prostor jeviště divadla Ve Smečkách pojed
návají méně „drobnokresebně“, než je tu zvykem. 
Citlivý hudební podkres, vytvořený Petrem Skou- 
malem, přispívá k vypjatějším momentům insce
nace také drsnou vojenskou písničkou (o vokál se 
postarali Skoumalovi kolegové z Divadla v Dlou
hé). Podíl na úspěchu inscenace má nepochybně 
také dramaturg Roman Císař, neúnavný propagá
tor soudobé francouzské dramatiky.

Má-li Činoherní klub ve své tradici jako devízu 
především hereckou interpretaci, zapisuje si touto 
inscenací výrazné „body“ do své dosavadní histo
rie. Emília Vášáryová a Petr Nárožný jsou na první 
pohled jakoby nesourodá dvojice, především se 
to týká používaných hereckých prostředků. Jejich 
brilantní sóla i vzájemná jevištní komunikace činí 
z nich však interpretačně přitažlivý pár. Paní Emília 
používá pro vykreslováni vychytralé, tvrdé, v mi

nulosti patrně frivolní, ale především v podstatě ta
jemné ženy bohatou škálu svého melodického 
témbru, při čemž je schopna dojít do krajností po
užitím „suchého“ a „přeskakujícího“ hlasu. 
Dokáže být v gestice elegantně žádoucí, ale také 
bojácná i unaveně vyprahlá. S šarmem, ne však 
podbízivě udržuje koketní spiklenectví s publikem. 
Petr Nárožný má z hlediska klasického herectví 
„horší“ techniku, ale jeho osobitá dikce se při cha
rakteristice uzurpátorské a zároveň podivínsky 
marginální psychiky stává přirozenou součástí 
kreace, již protagonista obohacuje drastickou mi
mikou, známou z jeho komediálních rolí, přesně 
ovšem dávkovanou.

Nedořečenost a tajemnost Koltěsovy hry fungu
je i díky podivné dvojici služebných, Kikinčukův 
Azíz střídá výbušnost s pokorou poněkud uraže- 
neckou, zatímco Maame Barbory Hrzánové brouz- 
davou chůzí, flegmaticky optimistickou dikcí a 
minimalistickou mimikou představuje nejpozitiv
nější postavu inscenace.

Ve velice dobrém světle se představují mladí in
terpreti, ztvárňující potomky Matyldy a Adriana. 
Lada Jelínková zpřitomňuje Fatimu s dychtivou 
zaťatostí, v kontaktech s přízrakem mrtvé tety 
ovšem také až somnambulní vytřeštěnosti. 
Jemnější valéry v dialozích s Vášáryovou přesvěd
čují o interpretačním zvládnutí „spojitých nádob“ 
adolescentní, k hysterii tendující psychiky.

V partech povahově rozdílných bratranců ne
propásli svoje příležitosti Matěj Dadák a Marek 
Taclík. Dadák v roli toho, který se dlouho neús
pěšně vzpírá otcovské autoritě, aby se pak „utrh
nul ze řetězu“, střídá přesvědčivě plačtivou 
sebelítost s nárazovým furiantstvím, Taclíkem 
ztvárněná „oprsklá" suverenita se pozvolna pro
měňuje ve vizionářské běsovství, končící u posta
vy Eduarda skokem „mimo svět“. Oba excelují 
v eroticky mnohoznačné scéně, v níž se Matěj te
ší na návštěvu domu prodejné lásky; také režisér 
Polák tento „přetlakový" vystup aranžuje s psy
chologickou výstižnosti i jemným vkusem.

Party nešťastných sester („postupných“ Adriá
nových manželek) vytvářejí úsporně a přesně 
Dana Černá (Marie je přízrakem překvapivě věc
ným) a Lenka Skopalová (okolnostmi i alkoholem 
utlučená Marta). Hemžení spiklenců je ztvárněno 
přece jenom herecky poněkud odlišným, rozmlže- 

í nějším stylem. Pánové Bonaventura, Procházka a

Riehs nehrají špatně, jimi zpodobnění „atentátníci" 
vykazují však menší ostrost především v gestické 
charakteristice, možná jde o záměr. Budiž; větší 
problém ovšem přináší obsazení sólového výstupu 
černošského vojáka-výsadkáře oběma alternanty 
(Amos Rendjambé, Paul-American). „Spadl jsem z 
nebe, jak jinak, “ říká sice vetřelec Adriánovi, ale ty
pová autenticita neladí s méně přesvědčivým ver
bálním projevem (u obou), který je Koltěsem psaný 
jako promluva stylizovaná, rozhodně ne naivistic- 
ká. Ještě jeden problematičtější moment se dá v 
nadprůměrném jevištním díle zaznamenat: aranž
má bordelového výjevu, pojednané jako víceméně 
statický, bizarní obrázek ze sexuálního panoptika, i 
když se solidní epizodou Stanislava Stíchy v roli 
majitele podniku.

Šťastné spojení českých a slovenských reno
movaných tvůrců (Ritter, Dene, Voss a Divadelník 
na Zábradlí, Pan Puntilla a jeho sluha Matti 
v Národním divadle Brno, Macbeth v DAB Nitra 
jsou jen špičkou ledovce) přineslo znovu pozoru
hodný umělecký výsledek. Nevzdávejme se toho
to spojenectví!

B ernard -M arie  Koltěs:
N ávrat do  p o u š tě
Činoherný klub Praha
Premiéra: 11. decembra 2000
Překlad: Katarina Lukešová, Daniel Uhe'rek
Réžia: Roman Polák
Dramaturgia: Roman Císař
Scéna: Jan Zavarský
Kostýmy: Jana Zbořilová
Hudba: Petr Skoumal
Hrajú: E. Vášáryová, P. Nárožný, M. Dadák,
L. Jelínková, M. Zelenka, M. Taclík, D. Černá, 
L. Skopalová, B. Hrzánová, P. Kikinčuk,
A. Rendjambé, Paul - American a další.
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Nikdy neříkej 
nikdy
K dyž jse m  p řed  le ty  rozčarován  odcházel ze Stavovského 

d ivad la z velm i nepovedené inscenace h ry  Bernarda-M a- 
rie  Koltese Boj če rn o ch a  se psy, byl jse m  pevně ro z h o d n u t n i
kdy už  se n a  žád n o u  z dalších  h e r  toho to  francouzského  au 
to ra  nevypravit. Měl jse m  za to, že je h o  pověst velkého non- 
k o n fo rm n íh o  d ra m a tik a  je  je n  m e d iá ln í b u b lin a , n a fo u k n u tá  
au to rovým  provokativně bezzábranovým  životem  i je h o  p řed 
časným  ú m r tím  n a  AIDS v d u b n u  1989, v pouhých  jedenačty - 
ř ice ti le tech . H ra se m i jev ila  zm atečn á , užv an ěn á  a m ěl jse m  
pocit, že a n i in scen á to ři v n í n en a š li žádné  těžiště, v něm ž by 
m o h li u k o tv it svůj výklad tex tu .

N ěkolik le t s ta ré m u  předsevzetí jse m  se teď  tup lované 
zpronevěřil. V je d in é m  tý d n u  jse m  navštív il h n e d  dvě insce
nace Koltesových her.

N ávra t do pouště  m á n a  scéně p ražského  Č in ohern ího  k lu 
b u  (ČK) dva rovnocenné p ro tagon isty : v dokonalé korelaci 

s postavam i.sourozenců , k te ré  p ředstavu jí, jso u  j im i za d om á
cí P etr N árožný a za hostu jíc í E m ília  Vašáryová. P art sestry, 
k te rá  se po le tech  vrací do ro d n éh o  do m u , aby si ho  n a  b ra 
trovi nárokovala  jak o  svůj d íl dědictv í, n ech a li in sc en á to ři 
p ro  velkou slovenskou herečku  p ře lo ž it do je jí  m ateřštiny . 
P ro lín án í češtiny  se slovenštinou  obohatilo  d ialogy o nový, 
s p o slán ím  h ry  fu n k čn ě  srostlý  k o n trap u n k t.

Jedno  z nej spornějš ích  Koltesových děl, teprve ro k  po je h o  
sm rti poprvé uvedené d ram a  o m lad ém  vrahovi R oberto Zuc- 
co, m uselo  i n a  západoevropských jev ištích  če lit výhradám , 
že jd e  o apo teózu  násilí. Vždyť je h o  h rd in o u  je  sk u tečn o u  po
stavou insp irovaný  agresivn í m lad ík , k te rý  se nero zp ak u je  za
b ít  oba své rodiče a později i další lidi, k te ří m u  p řekážejí 
v  cestě za vysněným  m ode lem  svobody. K ontroverzní d ram a 
inscenovali s tu d e n ti DAMU n a  své m ateřské scéně (DISK) a do
kázali m u  d á t  velm i působivý výklad i tvar. S třídm á výprava 
p racu je  n a  scéně v lakonických význam ových m e ta fo rách  je n  
s osvětleným  p ro p ad lem  a něko lika  černým i p rak tik áb ly  
a v  kostým ech  až n a  výjim ky je n  s civ iln ím  ob lečen ím , u m oc
ňovaným  ale vým luvným  přev lékán ím  k ab á tů  v p ro m ěn á ch  
n ěk terý ch  figur. T rvalá p říto m n o s t všech h e rc ů  n a  scéně, m i
m o v la stn í sólové p arty  v ro li C hóru , dává p ředstaven í ch arak 
te r  k o m p ak tn íh o  tým ového výkonu. Vypovídá o nešťastném  
R obertu  Zuccovi ne  jako  o h rd inov i, je h o ž  činy je  třeb a  osla
vit, ale jak o  o b ližn ím , k te rý  si zaslouží, abychom  o n ěm  
(s účastí) p řem ýšleli, n ež  ho  (po zásluze) odsoud ím e. N asaze
n í, s n ím ž  m ladý  Z hruba dvacetičlenný  tým  in sc en á to rů  i h e r
ců  Koltesovo d ra m a  p rez en tu je , vzbuzu je  naději, že m n o h á  
z jm e n  té to  dvacítky  vejdou  brzy, vydrží-li je jic h  n o site lů m  
po k o rn á  pracovitost a tvů rčí n ad šen í, ve všeobecnou zn ám o st 
a b u d o u  vyslovována s respek tem .

S loupky  v to m h le  d en ík u  zajisté n em ají sup lovat ru b rik u  
d ivadeln ích  recenzí. Ale j á  jse m  vám  n ech tě l je n  a vůbec 

ne  ze jm én a  poreferovat o dvou vydařených p ředstaven ích  na  
dvou pražských scénách . C htěl jse m  se s vám i především  roz
d ě lit o zkušenost, ja k o u  rad o st člověku m ůže  p řinést, když 
n a h lé d n e  své někde jší Nikdy! jak o  m o žn á  p ředsudečné , za
u ja té  nebo  pohod ln ické  u hýbán í p řed  další kom un ikací. To se 
přece n em u sí zda leka tý k a t je n  divadla! M ožná takový k rok  
v ú s tre ty  d lu ž ím e  něk o m u  ze svých blízkých, p říb u zn é m u , 
kolegovi, n ěk d e jš ím u  p říte li.

Ano, m o ž n á  nás zk lam al. Ale třeb a  to  n ed o ro zu m ěn í 
vzn ik lo  šp a tn o u  in te rp re ta c í jeh o  slov, třeb a  jsm e  sam i nebyli 
dost sou střed ěn i, když jsm e  poslouchali vzkaz, po něm ž jsm e  
n ad  n ím  zlom ili hů l.

N evím , zda by m ě Koltesovy h ry  dokázaly  n a d c h n o u t jako  
čtenáře . Ale tým y in sc en á to rů  a h e rc ů  ČK i DISKU m i dvě 

zm ín ěn á  d ra m a ta  jak o  divákovi zp řís tu p n ily  tak , že jse m  od
cháze l oslovený.

Někdy se p rostě  vyplatí d á t p artn e ro v i v k o m u n ik ac i novou 
p řílež ito st. Chce to  m o ž n á  kus sebezapřen í, kus pokory  i n á 
m ahy, a l e je  to  je d in á  šance ja k  znovu postav it často zbytečně 
spá lené  m osty  k  to m u  nebo  k  těm , s n im iž  si nakonec m ůže
m e h o d n ě  “v zá jem n ě dát.
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Calvino, I.: Neviditelné mestá. Drewo a srd, Banská Bystrica 2000
Kniha, ktorá bola v Taiiansku po prvýkrát publikovaná takmer před tridsia- 
tim i rokmi, neuvádza vo svojom příběhu žiadne existujúce město, všetky 
sú vymyšlené. Autor, možno aj vďaka svojmu záujmu o matematiku, 
dospěl vo svojej tvorbě až tak ďaleko, že vyznieva ako kombinatorická hra 
v protiklade k romantickému poňatiu tvorby. Ani Neviditelné mestá nevy- 
bočujú z tejto linie.

Amado, J.: Zmizení svaté Barbory. Odeon, Praha 2000
Amada netřeba nijako zvlášť představovat'. Patří medzi najznámejších bra- 
zílskych spisovatelov u nás, možno i vďaka svojmu dočasnému pobytu v 
Československu. Tuzemský čitatel' sa tak vďaka jeho románom mohol dok

ladné zoznámiť s brazilským štátom Bahia, najznámejším kútom tejto la- 
tinskoamerickej krajiny. Sem Amado zasadil i svoj najnovší román, zamera- 
ný právě na pestrý život obyvatelov Bahie - nielen imaginámych, ale i sku
tečných politických a kultúrnych postáv.

Borges, J. L  Ten druhý, ten istý. Dilema, Bratislava 2000
Hod je Borges známy predovŠetkým ako autor poviedok, jeho próza, poé- 
zia a esejistika tvoria spojené nádoby. Argentinsky spisovatel'patří ku klu
čovým postavám světověj, literatury a v oblasti poézie jeho tvorba vyrastá z 
reflektovania 1'udskej existence a času. A  o čase sú aj básně v ponúkanej

knihe' "  . ’ (mp)

Citové ochudobnenie zničilo úsilie tvorcov absolventského predstavenia

Nezmyselné putovanie

Emilia Vášáryová a Petr Nárožný v představeni T lávrafcío púšte B. M. Kóftésá. 'Sňiřřfi« -rvoná ostríiovs

Žiaden problém nie je problémom, kým nevy
myslíme vhodný názov. Podobné je to i so  Zuccom. 
Dievča, poznajúc jeho meno, sa vydá na strastiplná 
puf za spoznaním toho, ktorý ju, v biblickom zmysle 
slova, násilné „spoznal“.

Pri svojom přechode, podobné ako v středově
kých mystériách o  stvoření světa, střetává všetky typy 
ludí: navštíví peklo v podobě Panžskeho metra, kde 
vypočujc Starca stelesňujáceho Acheronovo poz- 
nanie konečnosti pozemských veeí. Spozná nízkost 
a prízemnosť vykričaných štvrtí a stane sa vykoná- 
vatefom zvrhlých nevyslovených tážob Elegantnej 
dámy, ktorá sa chce podvědomě zbavit vlastného 
dieťaťa, aby mohla s Robertem začat nový život.

Mytologická metafora přechodu
Zucco prechádza životom ako trestajáci boh, kto- 

iý sám trpí nepochopením a v odsádení luďmi a 
smrti nachádza naplnenie svojej božskosti a očistné- 
ho poslanta na zemi. ťnbeh vfaha Sučcďša Koke
šovi stal inšpiráciou ku líre zobrazujácej archetypál- 
ny rituál přechodu, zmeny stavu, hladania a na- 
cíiádzania poznania. Zucco však v závere hry nepa
dá zo  striech vázenia, ale stává sa falusom slncčné- 
ho boha Mitru, v ktorom sídli všetka sila a majú 
póvod větry ovládajúce chod světa.

Zuccov přechod pozostáva z pátnástich zastave
ní, z pátnástich róznych miest, ktoré ho v sálade s 
Kokešovou poetikou zakaždým přivedu k spozná- 
niu inej stránky ludského údělu. V inscenácii AM U  
zostáva priestor trvalo zahalený do miemeho šera, 
až upínej tmy. Len na niekolko okamihov sa rozsvieti 
oslepujáce světlo vnášajáce jasno do temných vra
žedných výčinov hlavneho hrdinu.

Scéna pozostáva z čiernych podlhovastých  
bední, ktoré si herci sami prenášajá a vytvárajá 
priestor na jednotlivé Zuccove zastavenia. Scéna  
stretnutia s Dievčaťom sa - presne podlá autoro
vých inštrukcií - odohráva pod stolem , kde sa 
Dievča (N ataša G áčová), vystrašené vtáčatko, 
skrývá pred neznám ým  násilníkom. Ten v podaní 
Petra Lněničku svojím dobráckým a drobným zja- 
vom  připomíná skór rozprávkovo dobroprajného 
Popolvára ako nepochopeného m ladého m uža  
zvádzajáceho existenciálny zápas o  svoje m iesto  
medzi luďmi. Tento hendikep sa m u nepodařilo 
odstrániť ani herectvom, ktoré sice správné zbavil 
akéhokoívek p sy ch o lo g izo v a la , ale neobohatil 
ho o  nič kontemplatívne zvnútorňujáce, čo  by vy
jádřilo Zuccovo konanie lepšie ako sošné a vzdia- 
lené zúčastňovanie sa na hereckej akcii a od- 
riekaní textu.

Odcudzený svet?
Všetci herci počas predstavenia zostávajá na 

scéně a prizerajá sa osudom  nešťastného Roberta. 
Vytvárajá tak určitý druh divadla v divadle a dojem, 
že dianie na scéně je v nedohladnej dialke. Zostáva
já v komunikačnom priestore medzi hladiskom a ja-

viskom, a tak brechtovsky scudzujá a vyzývajá ve- 
domie divákov, aby sádilo a hodnotilo.

Koltésov text hovorí o  vnátomom svete, o  přerode, 
o  přechode životom, přechode do iného stavu. Ani 
zděděné, generáciami stalých mám preverené etické 
a morálně hodnoty nám neukážu smer v spleti arche- 
typálnych a psychologických obrazov.

Spomínané brechtovské scudzovanie však bráni 
tomu, aby sa m ohol divák amáckej inscenácie cito- 
vo zainteresovat do príbehu, aby jeho odkaz nevní
mal naučenou logikou a neposudzoval získanou 
etikou. Preto v konečnom dóslcdku inscenácia 
vyznie zbytočne a bez zjavného posolstva. Neustála 
přítomnost všetkých hercov na javisku neumožní, 
aby scéna, kde sa dav ludí prizerá na vraždu dieťaťa 
a únos jeho matky, niesla šokujáco fahostajnosť 
odhalujáci náboj a poukázala na nezáujem o život 
jednotlivca a chlad medziíudských vzťahov.

Jednotlivé scény sa dramaturgovi a režisérovi

pojit a významovo sceliť metaforou starobylého ri
tuálu o  přechode do iného stavu bytia, a preto 
vyznievajá len ako krátké herecké etudy. Niekedy 
monumentálně náboženská a inokedy zase pátovo 
banálna hudba Šimona Vosečka len prispieva L 
celkovému chaotickému dojmu, ktorý zatieni mies- 
tami velmi dobré herecké výkony (napr. Taťána Kup
cová, ktorá vyjadrila sáboj Zuccovej matky s láskou 
a strachom pri střetnutí so synom, kterého už nie je 
schopná spoznať a považovat za vlastného).

N edostatečné členenie priestoru jednotlivých 
scén a tiež kostýmové rozlíšenie hlavně mužských 
postáv, ich stála pntomnosť na javisku (policajti sa 
miešajá so svalovcami a pasákmi natolko, že nako- 
niec nevieme, kto je kto) áplne pohltí príbeh a štruk- 
táru póvodného textu a Zuccova smrť potom v zá
vere neznamená vyriešenie konfliktu, ale je len dal- 
šou z radu otriasajácich událostí.

City třeba ukázat'
Koltésove texty sá nabité citmi všetkých druhov. 

Události v jeho hrách nenasledujá za sebou logicky, 
kauzálně, ale sá pospletané intuitivné, asociatívnym 
radením motívov, ktoiých pravzor našiel autor v 
povestiach a liturgických textoch staiých aj sáčas- 
ných náboženstiev.

Bez citov a mytologického podkladu strácajá Kol
tésove hry svoju podstatu a výpovědná hodnotu, ich 
štruktára sa rozpadává a híbkový ponor do ludskej 
podstaty zostáva na povrchu. Počas „Koltésovskcho 
týždňa“ v Prahe sme mali m ožnost vidieť emocionál- 
nu silu divadla v réžii Romana Poláka a citové ochu
dobnenie, ktoré zničilo všetko ásilie tvorcov v absol- 
ventskom představení AM U. Takáto priama konfron- 
tácia dokazuje, že pri inscenovaní modemých drama
tických textov třeba zabudnáť na teorie z minulosti a 
spoíahháť sa len na vlastná priamu skásenosť s auto
rovým textom, intuíciu a hlboké citové prežívanie. ■

Autor (1975) je filolog

charakterizujáce Koltésovu predposledná hru 
Návrat do púšte. Koltés sa v nej vracia hned do 
dvoch páští naraz. Prvou je tá ozajstná, africká, 
stratená krajina, ktorá je preňho tým najdóležitcj- 
ším objavom na zemi. Druhou je pášť francázska 
- východofrancázska provincia, jeho rodisko, naj- 
lepší dom v mestc, kde sa však začínajá diať čudné 
veci. Mal dvanásť, keďv tomto mestc začali vybu
chovat arabské kaviame a Arabov hádzali do rie- 
ky, keď sa začal meniť svet, no v provincii to vyze- 
ralo tak, akoby Alžírsko neexistovalo. Od reality 
ho chránili hrubé máry okolo domu, ktoré mali 
zapricť koloniálnu vojnu.

Prostredníctvom svojich postáv si Koltés vyrov
nává áčty s mestom, s otcovskou výchovou, od- 

v haluje vlastná obmedzenosť a neznalost sposo- 
bená životom „za priečkou“ a snívá o tom, že sa raz 
odtrhne od zeme a odletí daleko, za všetky m áiy a 
hranice. Na pozadí aižírsko-francázskeho vojnové
ho konfliktu, ktoiý rámcuje život jedného ma
loměsta, jednej rodiny, odhaluje osud brata a sestiy 
bojujácich medzi sebou, ale i so sebou samými. 
Ukazuje,-že vojna vplýva aj na tých v zázemí...

Nezávislost’... hlúpost, obludnost... Francúz- 
sko nesmie odísť. Má právo v Alžírsku zos- 
tat Aj tam zostane.

(Ch. d e  Ga u l l e )

Unavená, africkým slnkom a životom ošlahaná, 
vojnou rozrušená Matilda sa vracia do rodného 
Francázska, do domu, ktoiý jej patří, ale teraz v 
ňom žije jej brat Adrian so svojím synom. Vojnový 
vietor jej privial spomienky na predošlá vojnu. 
Vtedy, pred mnohými rokmi, ju obvinili, že kolá- 
borovala, ostřihali jej vlasy, potupili, zneuctili a 
vyhnali z vlasti. Sama, s dieťafom pod srdcom, sa

a jej deti mu narášajá tento „skleníkový“ svet, a to 
do najmenších podrobností, přemyšlené a s lás
kou. Akoby spoločensko-politický konflikt prinies- 
li do domu, kde doteraz vládli iné pravidlá, do do
mu zahaleného tajomstvom, v ktorom má Matil
da ešte vela nevyrovnaných áčtov...

Koltés je  nepochybné autor, ku ktorému 
musíte dozrieť. Potom vám ale nedá spať...

(R. P o lák)

S francázskym dramatikom B. M. Koltésom sa 
diváci v susednom Česku už zoznámili. Uvedenie 
jeho dvoch hier - Boj černocha so psami a Robeno 
Zucco - v pražských divadlách však nenašlo pri- 
aznivý ohlas ani u publika, ani u teatrológov. Až 
Polákova inscenácia Návratu do púšte. akoby 
„rehabilitovala“ Koltésa ako dramatika a dokáza
la, že jeho hiy si cestu k divákovi istotne nájdu. 
Nemalá zásluhu na pozitívnom ohlase uvádzanej 
hiy majá predovŠetkým inscenátori a pred- 
stavitelia hlavných postáv.

Dramaturg Roman Císař vybral pre Činohemý 
klub text geograficky a historicky pevne zakotvený, 
ale s možnými presahini a aktualizáciami do dneš- 
ných čias a róznych reálií. Bez bolestnej a rapídnej 
dramaturgickej úpravy odkrývajá inscenátori ozaj- 
stné ludské city, akcentujá vztahy medzi postavami 
a podriadujá sa zákonitosáam Koltésovho textu.

Šťastným riešením bolo, že hru neaktualizovali, 
netransformovali do českého prostredia a zacho- 
vávajá základná štruktáru textu, rozvijajác jed
notlivé motivy v tej podobě, ako sa v hre objavujá. 
Atmosféra Francázska 60-tych rokov na nás sice z 
javiska nedýchá, no režisér vykresluje na pozadí 
alžírsko-francázskej vojny vztahy ludí poznače
ných istou spoločnou skásenosťou.

Hádky medzi Emíliou Vášáryovou a Petrom Nárožným 
otriasli múrmi pražského Činoherného klubu

Závrat z návratu
Hra francúzskeho dramatika Bemard-Marie Koltésa priviedla do Prahy našich diva- 
delníkov, aby opat potvrdili kvality slovenského divadelníctva aj pred českým publi- 

kom. Režisér Roman Polák inscenoval v pražskom Činohemom klube Koltésovu hru 
Návrat do púšte, v hlavných úlohách s Emíliou Vášáiyovou a Petrom Nárožným. 
Česko-slovenský súrodenecký dialog dokazuje, že stále máme vela spoločného...

ocitla v pášti. Dnes sa však vracia. PrináŠa kufre a 
dve v Alžírsku narodené deti - Eduarda a Fatimu. 
Láska a pbrozumenie ostali za dverami.

Už od prvých chvil' to medzi sárodencami vrie, 
slovné výměny názorov striedajá telesné, pripomí- 
najáce plačom končiace dětské hry, keď sestra pla
če v posteli a brat záři v kuchyni. Adrian sa ses- 
trinho příchodu obával. Už roky žije sám, s 
pomatenou ženou, sestrou jeho prvej manželky a 
synom Matejom, ukrytý za hrubými mármi d o
mu, ktoré dal postavit', aby chránili Mateja pred 
vonkajším svetom, pred alžírskou vojnou. Matilda

Ju l ia n a  B eňová

Afrika je  pre mna rozhodujúca pre 
VŠETKO... NebyťAfriky, nepísal by som...

(B. M. K oltés)

Poetický jazyk, odhalovanie tajomstva, přesvěd
čivý obraz maloměsta, jeho figár a figárok, svieži 
humor, křehká oscilácia medzi komickým a tra
gickým, dramatický áčinok, to všetko sá atribáty

V decembri minulého roka žila Koltésom 
doslova celá Praha. Nielenže sa konala 
druhá premiéra Návratu do púšte, ale -  
ten istý deň sa stal svedkom premiéry 
hry Roberto Zucco v absolventskom 
představení štvrtého ročníka na Aka- 
démie múzických umění (AMU).

D a n ie l  U her ek

H ra vznikla na základe výzvy o  pom oc pri hía- 
daní masového vraha Roberta Succa, ktorá 
autor spolu s fotografiou zločinca videi v Pa- 

rižskom metre. Skutočný pribeh psychicky naruše
ného násilníka sa stal předlohou k enigmatickému 
putovaniu Roberta na ceste životom. Střetáváme ho 
na střechách vázenia za bezmesačnej noci, v čase, keď 
sa aj skutečnému vrahovi naozaj podařilo uniknáť.

Po áteku sa střetává s matkou, u ktorej nenájde 
nič iné, len nenávist', pohřdanie a strach. Tá zavrh
nutím syna poprie seba, a preto končí svoj život jeho 
rukou. Zucco sa potom na áteku střetává s Diev
čaťom, ktoré znásilní. Na výměnu prozradí Dievča- 
ťu svoje meno.

Z  D IE L N E
Vojtěcha Kondróta

Filozofia
Na smrť ťa dobodá 

v živote sloboda 
To čo ti Pán boh dá - 

to nie je náhoda


