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• 
WYDRĄZONY 

Małgorzata Sugiera 

W ciemnościach na dachu więzienia rozpoczyna się akcja Rober
to Zucco. Na dachu więzienia, w południe, kiedy słot\ce oślepia jak wy
buch bomby atomowej, się kończy. Między pierwszą a ostatnią sceną 
trzynaście innych, które pozbawione tego wyraźnego obramowania roz
sypać by się mogły w odrębne, niczym niemal ze sobą nie powiązane 
całostki. To prawda, jeden ze strażników formułuje na początku dwa 
pytania: „Jak to jest, że człowiek wpada na pomysł, żeby zadać cios 
nożem albo udusić? I jak przechodzi od zamiaru do czynu?" Brzmią 
one jak dyrekrywa dla widzów, by w napięciu śledzili sceniczne zda
rzenia, szukając odpowiedzi ukrytej w sposobie ich rozwoju. Tymcza
sem Roberto Zucco zabija matkę, inspektora policji, dzieciaka w parku 
publicznym, a żaden z jego czynów nie pomaga zrozumieć, dlaczego 
to robi. Żaden z jego czynów nie składa się też \.V logiczną całość ani 
z innymi zabójstwami, ani ze scenami, w których Roberto spotyka 
Dziewczynkę, Pana na nieczynnej nocą stacji metra, próbuje sprowo
kować swoją śmierć w walce z Bykiem i gada w zepsuty telefon. To
też pytania strażnika więzienia, podobnie jak to, które zadawał sobie 
i widzom prapremierowej inscenizacji Peter Stein: „ Dlaczego oszala
łeś, Roberto?", wydają się źle postawione i trafiają w pustkę. 

W pustkę dosłowną, gdyż Koltes nie prezentuje swojego bohatera 
w tradycyjny sposób, pozwa lając w monologach czy pełnych intym
nych zwierzeń dialogach poznać motywy jego działania - mniejsza o to, 
racjonalne czy irracjonalne, prawdziwe czy naprędce zmyślone, miesz
czące się w ramach psychicznej „normalności" czy w pełni patologicz
ne. Roberto jest wewnętrznie pusty, wydrążony jak naszkicowana na 
tylnym prospekcie sceny sylwetka, ziejąca czernią otwartych drzwi. 
Zdaje się przemierzać pewną drogę, od pierwszej stacji na dachu wię
zienia do ostatniej, trudno jednak, by ta wędrówka go zmieniała. W fi
nale pytania o powody, dla których zabijał, padają raz jeszcze i Zucco 
na pozór na nie odpowiada: „każdy może zabić rodziców, to normalne. 
[ . . . ] Miażdżę inne zwierzęta nie ze złości, rozdeptuję je po prostu, 
bo ich nie zauważam". Zbrodnie bez powodu, popełnione nieomal 
niechcący. Zło, które przesrało być gniewnym przekroczeniem narzu
conych przez społeczeństwo norm, bo samo stało się normą i normal
nością. Tak przeczytany i wystawiony dramat Koltesa byłby po prostu 
europejskim odpowiednikiem amerykańskiej fascynacji patologicz
nymi zbrodniarzami, którzy zabijają z urzędniczą obojętnością uro
dzonych morderców Olivera Stone'a czy Quentina Tarantino. Jakimś 
rozpisanym na dialogi European Psycho, nieco wcześniejszym od skan
dalizującej powieści Breta Eastona Ellisa. Jednak Roberto Zucco Kol
tesa nie jest wcale bliskim krewnym Pata Batemana, który od rutyny 
życia yuppies ucieka w krwiożercze fantazje, karmione trzeciorzędną 
produkcją wideo. Trudno także powiedzieć, by urodził się mordercą. 
Przede wszystkim dlatego, że ani zbrodnia jako taka i jej przyczyny, 
ani powolne zużywanie się i potrzeba szukania coraz wymyślniejszych 
metod zabijania w celu uzyskania tej samej intensywności przeżycia, 
ani banalizacja zła Koltesa nie interesują. Wybrał Roberta Zucco z in
nych względów. Posłużył się nim jak pryzmatem, przez który nieco 
inaczej możemy popatrzeć na rzeczy znane i codzienne. 

Wystarczy uważnie przysłuchać się opowieści Pana w metrze, który 
na stacji znanej mu jak własna kuchnia znalazł się przypadkiem o nie
typowej porze. Złapany w pułapkę zamkniętych krat i splątanych 
w labirynt korytarzy, ciemnych tuneli i niespodziewanych kierunków, 



przeżył doświadczenie, hórcgo nigdy nie zapomni: „'Ta scacja już ni
gdy nie wyda mi się taka sama, [ ... ] n ie wiem, jak taka nieprzespana 
noc wpływa na bieg życia" . Roberto Z ucco doświadczył czegoś po
dobnego, kiedy po zabójstwie ojca (z jakiego powodu?, to nieistotne) 
i ucieczce z więzienia, jak po swoistej nieprzespanej nocy, ponownie 
znalazł się wśród zwykłych ludzi, na znanych sobie ulicach. T1kże on 
nie umiał już patrzeć dawnym wzrokiem, musiał odkryć nieprzeczu
wane przedtem labirynty, ciemne za ułki i nieoczekiwane ki erunk i. 
Wtedy nagle ujrzał podszewkę świa ta, co doskonale uprzytamnia ostat
nia scena. Kiedy głosy strażników i więźniów upierają się, że „wszyst
ko tam w górze je t przymocowane, przybi t , przyśrubowane na fest" , 
jedynie Roberto dostrzega, jak zrywa się huragan, kru ·ząc fun damen
ty kosmicznego ładu. T:1kicj wiedzy nic nabywa się bezkarnie. Zucco 
uj rzał wcześniej niż inni zapowiedź grożącej 1-arastrofy i jak starożytni 
herosi za płacił za to życiem . S tąd końcowa sekwencja dramatu Koltesa 
nie jest z całą pewnością apoteozą seryjn go mordercy. Zdaje się bar
dziej hołdem dla kogoś, kto miał od"vaaę spojrzeć w twarz prawdzie, 
przed którą inni zamykają oczy. I miał odwagę - jak Sofoklesowy Ed p 
- za prawcie;.: zapłacić najwyższą cenę. 

Kol tes nie każe nam patrze na świat oczam i Roberta, jak zrobiłby 
to choćby Strindberg, mis trz d ramaturgii subiektywnej. Zbyt łatwo 
udałoby s ię wtedy wymigać od przerażającej persp k tywy, j aką przed 
nam i otwiera, nazywaj4c ją patologicznym tworem społecznego wyrwr
ka. Kol tcs pozwala zachować obiektywny dys tans i z daleka ś l edzić 
kolejn etapy podróży Roberta, z dachów jed n go więzie nia na dachy 
innego. P rzez cały czas patrzymy nań z zewnątrz, śledzi my ges ty i sły 
szymy zdawkowe zwykłe słowa, które mają wyraźny odcie11 - narzu
conej przez ytuację i rozmówcę - teatralnośc i. Robe rta Zucco zmi~nia 

ie;: jak ·ameleon, odpowiadając na potrzeby, ukryte marzenia czy oba
wy innych. „Jestem tajnym agentem", powiada Dziewczynce p~kazu
jąc sztylet. ,,Jestem normalnym, rozsądn m chłopcem" , upewnia Pana 
w m trze. S taje s i ę brutal ny wobec Dam w parku, kied . ra pod po
wiada mu, że „Prędzej cz. późn iej każdy mężczyzna ma na to ocho tę, 
każdy". N awet Inspekrora zabija tak , jakby jedynie uci l dniał jego 
melancho lijne przeczucia bliskiej śm ierc i . Nie ma więc jednego Ro
berta, każda ze scenicznych postaci - a widzowie wraz z ni<! - poznaje 
innego. T ak iego, jakiego potrzeb uje lub chce zobaczyć. Bo bohater 
Roberto Lucco powtarza dośw iadcze n ie samego Koltcsa, który - jak 
przekazuj Pascale Fromenr - w paryskim metro zauważył cztery róż
ne fotografie ponoć tej samej twarzy na liście gończym. 

Roberto Zuc.:co Kolce ·a rozpada się na kilka niespójnych wizerun
ków. A ponieważ tak niewie le wiemy o jego wnętrzu , motywach jego 
działa nia, nic nie g\Varam ujc m u tożsamośc i. Ro berto Z ucco istniej 
jedyn ie w relacjach z innym i: Roberto-tajny agent, Robe rta-studen t, 
Roberto-brutal. . . zaklasyfikowan , opatrzony etykietką, uprzedmio to
wiony. Ale nie tylko on. Dziewczyn ka prlecież także mówi o sobie: „Ja 
już nie mam imien ia", bo - jak pr.1:ypomina wcześniej jej Siostra - jest 
„ małą dzicwcz n ką , małą dzicwie<ł C\vojcj sios try, twojego hrara , ojca, 
marki" . Trosz ·zą s i ę o n ią nie dla niej sam j, lecz d late.go, że do nich 
na lcL:y. Z tego byc ia cu dzą wla · nośc i ą r cizi się bu nt Dziewczynki , 
która niszczy siebie , bo ma wrażen ie, że rym jedynym dostępnym jej 
geste m do · i ęgnic i ugodzi swoich właścic ie l i. 

Jak w in nych dramatach Koltcsa, także w Robe110 L11rw jedyne re
lacje międzyl udzkie , jakie jeszcze i s tn ieją, ograniczajq się do cz ·s t 

handlowej wymiany czegoś za coś, przedmiotu za przedmiot, uczucia 
za uczucie. W jednej z ważniejszych scen Roberto wyznaje przez zepsu
ty telefon: „Zresztą nikt się nikim nie interesuje. Nikt. Mężczyźni po
trzebują kobiet, kobiety potrzebują mężczyzn . Ale miłości nic ma". To 
nie retoryka i żal nad sobą, ale proste i banalne stwierdzenie faktu. 
W świecie , przez który biegnie jego droga z jednego więzienia do dru
giego, ludzie zmienili się w przedmioty służące do zaspokajania po
trzeb innych. Krzysztof Warlikowski, reżyserując na pozna1iskiej scenie 
dramat Koltesa, dodatkowo podkreślił, unaocznił uprzedmiotowienie 
jego bohaterów. Matka zastygła przy stale, z nożem pod obrusem, zde
formowana synowską pancerką ukrytą na łonie jak niechciany płód. 
Siostra zrosła się w jedno z akordeonem, tymi zastępczymi płucami 
panicznie chwytając powietrze. Dziewczynkę przyszpilono do białej 
weselnej sukni, co miała być nagrodą za zachowanie dziewictwa. Pan 
w metrze kurczowo ściska w dłoni siatkę z chlebem i bu rei ką kefiru, 
jakby w jej realności szukał ucieczki przed grozą nagle odmienionego 
świata . Wszyscy tworzą galerię postaci-przedmiotów, rodem z płócien 
Andrzeja Wróblewskiego, na granicy przed przeistoczeniem w martwy 
przedmiot. 

Przed martwotą przedmiotu broni ich jeszcze posiadane imię które 
zdaje się ostatnim bastionem tożsamości, gwarantem bycia czym~ wię

cej niż kolejne nazwy i etykietki nadawane przez innych, a zarazem 
wciąż tym samym: sobą. Stąd motyw zapominania przewija się przez 
cały dramat. Matka grozi, że zapomni o Roberto jak o niepotrzebnym 
wraku wykolejonego pociągu. Dziewczynka obiecuje, co prawda, że 
nigdy nie zapomni jego imienia, ale w czasie przesłuchania w komi
sariacie okazuje się, że nieoczekiwanie dla siebie samej zapomniała . 

Może dlatego, że domagając się, by Roberto zdradził swoje imię w za
mian za oddaną mu cnotę, także ich uczucie zmieniła w handlową 

transakcję . Dlatego też potem łatwo rozpoznała jego twarz na fotogra
fii z listu gończego, co pokazuje nie niepowtarzalną osobę, ale dwu
wymiarowy wizerunek jednego z wielu ściganych prawem morderców. 
Wtedy reż naprawdę go zdradziła, pójście na komisariat było tylko pro
stą konsekwencją. 

Również Roberto zaczyna powoli zapominać swoje nazwisko. Po
wtarza je w kółko jak opętany, wciąż jeszcze widzi je zapisane w móz
gu, ale napis się zaciera, staje się coraz bardziej nieczytelny. Wreszcie 
Roberto wraca na miejsce, gdzie zabił Inspektora i przyznaje się do 
winy. „Jestem mordercą" - wyznaje, posługując się tą sarną formułką, 
której używał wcześniej , dostosowując się do potrzeb innych. Układa 
twarz tak, by pasowała do wizerunków na listach gończych. Za chwilę 
powie, że zabić rodziców, to normalne. Bo w świecie, który my znamy 
jak bezpieczną własną kuchnię, a który on ujrzał wzrokiem zapóźnio
nego przechodnia, zabijanie rodziców staje się normalne. I Kolces po
zwala nam spojrzeć przez pusty kontur swego wydrążonego bohatera, 
żebyśmy to właśnie mogli zobaczyć i pojąć w oślepiającym rozbłysku 
wybuchającego w finale słońca. 

Małgorzata Sugiera 



FRAGMENT 
OSTATNIEGO WYWIADU 

C. G.JUNGA 
DLA BBC 

FREEMAN: Czy istnieje coś, co, patrząc wstecz, mógł
by Pan określić jako punkt zwrotny w Pctńskim myśleniu? 

C. G. JUNG: Miałem wiele przcoi.y , które ws kazywały 

mi drogę. Pojechałem na•vet do Waszyngconu, aby w jedncji 
z tamtejszych klinik psychiatrycznych prowadzić studia nad 
czarnym i. Ch iałem u ta lić, czy ich marzenia cnne są takie
go samego rodzaju jak nasze. Dzięki zebranym tam i jeszcze 

gdzie indziej doświadczeniom doszedłem do sformu łowania 

hipotezy, że w naszej psychice istnieje pewien obszar nie na
leżący do osobowo ci. Dam Panu konkrerny przvkła c l. Mie
liśmy na naszym od dzia le pacjenta, k tóry by ł wprawdzie 
spokojny, ale za to całkowicie zagu biony. Był to schizofreni k. 
PrLebywal w rej klinice już od dwudzi tu lat. Przybył do niej 
jako młod człowiek - d robn u rzęd nik bez specjalnego wy
kształcenia. PrLysled łszy pewnego razu na oddział, zastałem 

go w stanie silnego \. zburzenia. Zawołał mnie i chwyciwszy za 
klapy marynark i, poc iągnął do okna. „Doktor Le! - powiedział . 

- Teraz Pan zobaczy. iech Pan pojrz w górc; i popatrz ,, jak 
ono s ię porusza. Widzi Pan, Pan reż musi poru szyć głow<1 -
o tak! 'Ieraz ujrzy Pan fallusa słońca . Trzeba Panu wieuzieć, 
że stamtąd nadch odzi wiatr. A j eś li poruszy Pan głową zjed
nej strony w drugą , to ujrzy Pan ruch słońca." Oczywi ście, nic 
z tego nie zrozum iałem. Pomyślałem , że to jest właśnie do
wód, i ż ten człowiek to zwyczajny wariat. Ale ten przypadek 
utkwił mi w parnię ·i. Cztery lata później na tknąkm s ię na 

rozprawę niemieckiego historyka i cricha, zajmującego się 
tzw. liturgią ]\!litry opisaną w prastarych gnostycznych ks ię

gach magicznych albo tzw. paryskich papirusach magicznych. 
Dietrich cytuje w swojej książce część liturg ii M icry, która 
brzmi jak następuje: „Po drugiej modlitwie ujrzysz, jak 
tarcza słoneczna się rozwij a i ujrzysz zwisającą z niej 
rurę, a owa rura jest źródłem w iatru. A gdy zwr cisz 
sw oblic,-ze ku Wschodowi, takoż i owa rura ku Wscho
dowi się obróci, a gdy Twe oblicze ku Zachodowi z wró
cisz, ona za Twym spojrzeniem ku Zachodowi podąży". 

Nagle zrozumiałem, że co je t to. Wizja mego schizofrenicz
nego pacjenta. 

FREEMAN: Skąd Pan wiedział, że Pański pacjent nie przy
pomniał sobie nieświadomie czegoś, co mu ktoś opowiedział? 

C. G. JUNG: 10 było całkowicie wykluczone, bowiem ten 
opis nie był w ogóle znany. Znajdował s ię w przechowywanej 
w Paryżu i nigdy nie opublikowanej księdze magicznej. Wy
dano ją dopiero cztery lata po moim doświadczeniu z pacjen
tem w \Vaszyngtonie. 

12.10.1959 
Prz..elożyl Jerzy Kalqżny 



PTAK 
I LABIRYNT 

Jean-Mare Lanteri 

Bohaterowie Kolcesa co pocwory. Żyją w ponurych, mrocz
nych miejscach, które zdają się wynurzać z chaosu wszech
świaca. Walczą ze sobą permanenrnie, na wszelki wypadek 
i bez uzasadnienia. Człowiek jest zwierzęciem, albo prawie. 
Cal identyfikuje się z własnym psem, Cecile mówi o sobie 
„suka", Adrien każe nazywać się „małpą", Zucco „nosoroż

cem". Dealer godzi wszystkich, w ogóle bowiem nie rozróż
nia: człowiek czy zwierzę? 

Człowiek Koltesa nie wie kim jest, nawet j eśli przema
wia patetycznym, wyszukanym językiem, ponieważ ten język 
wzmaga tylko poczucie obcości i alienacji. W nim i wokół 

niego jest tylko przemoc. Bohaterowie Kol tesa są osadze ni 
w określonych dekoracjach, wiedzą zawsze gdzie są i w jakim 
momencie, nawet jeś l i czas i przestrzeń straciły konkretną po
stać. Są „tu i teraz" . Sztuki Kolresa są jak wyspy na oceanie, 
wokół których walczą niewidzialni tytani. N ie należy się zbyt
nio wychylać, trzeba też bardzo pilnować języka : jeden fał
szywy krok, jakiś lapsus, zbędne słowo i wpada s ię w czarną 
dziurę przemocy. [ . .. ] 

W Roberto Zucco Koltes buduje własny system dramatur
giczny. Poprzez jedność czasu i miejsca odwołuje s ię do k lasy
ki, chociaż nie do końca. Odwołanie się do elementu trzeciego, 
akcji, nie jest moż liwe, ponieważ akcją jest przemoc owocu
jąca zabójstwem. Przestrzeń teatralna jest ograniczona, a po
ruszający s ię w niej bohater zmierza prosto do zgu by. Roberto 
Z11cco to nieprzerwany bieg ku śmierci. Z ucco jest jak me
teor - zmienny i kapryśny. N igdy nie wiadomo, jaki będzie 
za chwilę : szalony?, zły czy dobry?, człowiek czy zwierz9? 

Bilans uczynków Roberta Z ucco to cztery morderstwa. 
Pierwsze za bójstwo - ojca, jest buntem przeciwko korze
niom. Z ucco w połowie doświadcza losu Edypa: za bija oj
ca. D ruga połowa jest specyficzna dla Zucco: zabija matkę . 

Kompleks Z ucco to zabójstwo rodziców. Ten akt d strukcji 
przeciwko korzeniom jest w najwyższym stopniu dwuznacz
ny. Albowie m te n, k to zabija własnych rodziców, ofiarowu
je nowe życ ie so bi e same m u. a końcowe pytan ie, zadane 
przez anonimowe głosy z głęb i w i ęzien ia, Zucco odpowie: 
„To normalne, że zabija się rodziców", co oznacza, że za bi
cie tych, którzy da li nam życie, jest prawdziwy m zerwaniem 
więzów z rzeczywi stośc i ą . Jednocze nie jednak to pod wój
ne zabójstwo jes t częścią aktu autodestrukcji , ponieważ 
zabić rodziców to zniszczyć również część samego sie bie. 
Śmierć Zucco jest wpisana w symboliczną strukturę sztuki. 
Zabójstwo i gwałt są częścią składową tej śmierci . Z ucco jest 
martwy od samego początku: apokaliptyczna klątwa i sarna 
struktura sztuki zamykają skazanego na śmierć Z ucco mię
dzy dworna światami. 

Sama sztuka zbudowana jest jak labirynt, jak błędne koło. 
Roberto Z ucco jak duch pojawia się na dachu więz i enia. Tyl
ko w połowie jest istotą z krwi i kości. Jest własną legendą od 
momentu pojawienia się na scenie. Wciąż pojawia się i znika, 



jed nocześn i e nie uchwytny i u Iw.rym_, ucie ka i zn6w wraca 

do tego sam ego p u nktu . Z najduje si<; w labiryncie, m iota si<; 

z jednego fftit: jsca w d rugie, ja k plyn n : n icwido zny twór 

przen ika wszystk ie przeszkody i kraty. 
\V przeciwieństwie do swoich ofiar, Z ucco nic u mie ra na 

scenic: „Upad a" . Epatuje ~miercią i uparcie j<J odrzuca. Sce

na ta jest jed nocześnie obietnicą śmierci i n ieśmiertelnośc i . 

Odpowiedzi jednak nic b<;d1.ie. ,,' ll.1 i. przed .'m iercią" zatyw

łowana jest ósma scena, w której śmićrć Zucco jawi się jako 

pewnik, ale n i ' <l opełni :.i sic,:. Na jej ko rk u „Zucco zasyp ia". 

Sen jest bliźniaczym bratem śmie rc i. ale jedna k jej u myka. 

I podcza.· gdy pr1.c moc: zbiega ::.i<; ze śmierc i <! poprzu czte

ry morderstwa, owa przemoc i 'micrć wyrai.aJ<I się na dwóch 

całkowicie odm iennych planach: Zucco wykazujt: nicbyw;1 łą 

agresje; w w:.ilce z lblezem -i\ I inorau rem, którego jedyną fu nk

cjq w s;;tucc jest wakt:yć z Z11cco - nikt w tej walce n i · gin ie. 

Więcej nawet. Row1awiaj<1 prawic z ezułościq - dwaj skazar1-

cy, którzy wszakże postanowili n ic unicestwiać si<; nawzajem, 

pon iewai: <imierć nic jcsl wła: nośc i <I żac..łnego z n ich: 

ZllCCO 
Ja nic ·hec; 11mrt.e . .:ć. ja umrc; . 
l3r\LI~z1_,_ 
Jak w:-zyscy, 1w)j mah. 

Zl TCCO 
'lb nic jest powód. 

BALEZE 
loi.e. 

'.\fa innym planie Zucco śpiewa o własnej śmicrci , raz po 
francusku, raz po\\ !osku - jakby ca pieśń miała pozostać nie

zro.1.umiała dla C\ch, którz~ jej słuchaj<1. Potem celebruje włas

nq śmierć przez rclcfon. który nic dziab: v pe\\ n~ m scnsic 

nic zwraca si<; do nikogo, jest\\' głc;bi IJbif) ntu i nikt nic może 

go usłyszeć. l\[oże t') lko p u bliczność, jako jcdyny adresat tej 

homilii. 

Śmierć Zuc o, i on ot) m "ie, nic jest natmalnym zjawis

kiem "pi an~ rn ,,. biolo.~ic111c prawa ludzkości a lbo czymś, co 

zalci.~ od naszt:j woli . ' Iii konieczność natUf)' symbolicznej, 

coś po;;a poznaniem i wewrn;rrznc t .\\ ierci<ldło s;;t11ki jcdno

czdnic. \\'.1·thorhi slrniff, m'k/>ittjt/f'f ja/\ UY•)'/111rh ho111h1• r1101110&."fj. 

.\'il' ti!'itlm' /lit. Ho nic możemy wiedzieć, c1.y Zucc:o umarł, czy 

rei. nic. Jest n lko jeden sposcib. aby \\' \'dosrać ~i<,: z labiryntu 

- po l'run•1c. Kiedy to '>ie; 11da, "'! rylko dwa \\yjścia - możn a 

upaść albo wzbić ~i<; ku '>łorku . 

Z tC<ltrll \\'yjtłzicmy o\lcpicni i nie dowiemy sic;, ·zy Ro
berto ZllC:co zamienił sic,: ,,. . by. czy moi.c w pt<tka . I\ loże 
wpadł do morza albo stopił sic; ze ~wiatłcm . B6g jeden wie , 

co '> i<; srało z Rohe reo Zucco . .. 

Jea11- iHnn: I.n nteri 
/>r;,dożvlr1 l 1:f.rr1 { r111i1lsh1-/'li.1P11lm 



TAJEMNICA 
ZAMĘT 

I ROZWIĄZANIE 
Isabelle Moindrot 

Gdvbym pisal po·wieśr: cyzc!owafbym każde sfm00 ipisaf
bvm przez dziesięl lat, powiedział Koltes w 1983 roku. 

Z poczuciem żalu stajemy wobec przerv.ranej w poło

wie twórczości, całkowicie oddanej teatrowi . Nieuchronnie 
rodzi si ę pytanie: dlaczego Koltes ;vybrał tę formę włafoie , 

skoro wszystko w jego twórczości oscyluje w kie ru nk u po
wieści? Dlaczego obok poezji na wskroś przenikaj<1cej je
go tek ty, tyle w nich jednocześnie bruta lności, przemocy, 

śmierci? 

Teatr Koltesa to ciąg l e te same ternary, pojawiaj<JC , s ię 

w każdej sztuce: bieg I u śmierci, gwałt , inte res, pieniądze , 

zamkni i;:c ic , ucieczka ... Kol tes w ka:t,dcj ze sztuk konstru 

uje zagmatwaną forn1ę, która stopniowo wynurza sic; z za
mętu i zmierza do rozwiązania. Oryginalność tej twórczości 
polega na zapewnie ni u, że nawe t z zamętu może si i;: coś 

zrodzić , nawet jeśli nowy porz<1de k jest cierpieniem, walką 
lub śmiercią. Można powiedz i eć, 'i.e teatr Kolte'sa jes t 
teatrem tragicznym w sensie traged ii greckich i w sens ie 

teatru Szekspira. Klucz m do tego teatru JCSt początek i ko

niec sztuk. Są to jednocześnie mome nty największej iluzji. 
\V pief\vszej scenie bowiem powiedziane jest wszyst

ko, choć subtelnie i enigmatycznie. Żadnych gotowych roz

wiązań, żadnych stwierdzeń wpros t. ' fb za1 1ęt i niemożność 

jego wypowiedzenia, zrozumienia lub zaakceptowania. A jed

nak to on nadaje sztuce se ns. Owa n iemożność przyj m uj e 
różne formy w zależności od utworu. N ie można oddać cia
ła w Combat de negre et de chiens (Walka czarnucha z psami), 
brat i siostra nie mogą zamieszkać razem w Le re!o!fr mr dr!
se11 (Powrót na pustynię) , nie można popełnić samobójs
twa w Quai ouest (Bulwar Zachodni), nie można targować się 

o własną śmierć w Dalls la soli tu de des champs de a)ton (Sa
momok pól bawef11ianyrh) i wreszcie nie można uciec przed 

własną śmiercią w Robe110 Zucco. 
Pierwsza scena zawsze op iera s ię na niezwykłej, wc

vvnętrznie sprzecznej logice, poprzez któ rą tłumaczy się 

predylekcję Kol tesa do teatru. Pon i eważ teatr ze wszyst
kich sztuk słowa jest najbardziej dwuznaczny: zasłania i od

słania, daje i odmawia jednocześnie. Teatr daje możliwość 
percepcji przeciwstawnych logik, a przcstrzer\. czasowa po

zwala rozbijać gesty i słowa, istoty i zjawiska. Koltes oscylu

je między ironi<1 i powagą, między oczywistości<) tego, co si<; 
widzi, a co pozostaje w ' przeczności z tym, co się słyszy. 

Ironia Koltesa jest subtelna i zmienna . \V którym więc 
momencie można uznać, że to, co właśnie zos tało powie

dziane, jest prawdą ? igdy i w żadnym. Koltcs ciągle umy
ka. Stawia mur, aby za chwilę go zbu rLyć . Jego twórczość 

jest teatrem dążenia ku rozwiązaniu i wycofywania się, tea
tre m ucieczki i powrotu. 

!sabale Mlindrot 

Prz.elożyfa Ewa Umilfsh1-PlisenJ:o 



KOLTES 
I SUCCO 

Pascale Froment 

Pierwsze „spotkanie" Bernarda-Marie Koltesa z Roberto Succo 

miało miejsce na początku 1988 roku, w paiyskim metrze, gdzie umiesz
czono zwyczajny list gończy z czterema fotografiami poszukiwanego 
wówczas mordercy. Każda z nich pokazywała inną twarz. Tak inną, że 
długo trzeba było się przyglądać, aby w końcu spostrzec, że chodzi o tę 
samą osobę. Uderzające piękno i zmienność tej twarzy tak dalece za
fascynowały Koltesa, że to błahe z pozoru zdarzenie stało się inspiracją 
do nap isania sztuki. 

W jakiś czas później, w dzienniku telewizyjnym, Koltes zobaczył 
„show" w wykonaniu samego Succo. Zatrzymany w przeddzień prze
stępca, podczas spaceru po dziedzińcu więzienia Trevise zdołał wy
mknąć się strażnikom, wspiął się na dach przybudówki i stamtąd dostał 
się na dach więzienia. Przez ponad godzinę przemawiał do zgromadzo
nych dziennikarzy, rzucał dachówkami w samochody, w końcu zaczął się 
rozbierać. Przedstawienie kontynuował, wisząc na przewodzie elektiycz

nym, skąd wreszcie spadł. To, co najbardziej uderzyło Kołtesa w tej sce
nie, to raz jeszcze fizyczne piękno tego człowieka i teatra lny wymiar 
całej sytuacji. Po przeczytaniu prasowych donies ień na ten temat, zaczął 
pisać. 

Ja również pisałam wówczas o Succo. Zaproponowałam więc Kol
tesowi spotkanie, na które przy. tal z entuzJazmem. Dyskurowa liśmy 

o wspólnej pasji przez cale popołudn ie, chociaż każde z nas miało inny 
punkt widzenia. Jeś l i chodzi o mnie, z mrówczą dokładnoś i ą rekonstru
owałam dzieje i uczy nki Succo. Kol tes natomiast próbował od tworzy · 
psychologiczny pom t zabój '· Jego zadziwiająca intuicja pomo,e;ła mu 
dokonać psychologicznych obserwacji bardz blisk ich prawdy. Ko
niec korków bardzo r żnym i drogami, ale do zliśmy do identycznych 

wniosków. SąJz9 jednak, że Koltc nie i n teresował s i9 specjal n ie ponu
rq prawdą o Succo, •.vyj~i tkowo zimn_ m okrucień . twcm jego zbrodni i ab

solu tnym złem jego uczynków. W głę b i d uszy było mu wszystko jedno. 
że Succo to morderca. Był tak bardzo zafascynowa ny jego osobowością, 

że prawie się z nim idcmyfi kow<l ł. 

Spotykaliśmy się jeszcze wielokrotnie. Dosta rczałam mu r żnych 
dodatkowych info rmacj i, k tóre chłonął jak g<\bka. Dałam m u też taś

m<; z dzi\.vnym monologie m Succo. któty mówił : „ Być albo nic być. O t 
jest problem. I\ lyślc;, że . .. Szkoda słów, nie ma o czym mówić. [„ .] Rok, 
sto lat, wsz ·srko jedno. \Vcześn i cj czy później wszyscy muszą umrzeć. 

Wszyscy. To. „ to dlatego prnk i śpicwajq. l b one prawiajtj, że śpiewajq 

pszczo ły, a pszczoły spraw i ają, że śmieją sic; ptaki" . 

Ponieważ Koltcs był j u ż wted choiy, wahałam si<;, nic byłam pew
na, czy powinien wysluch;:ić rcgo monologu. Zdecydowałam s i ę w kor1.
c11, ponieważ był to roJzaj spowiedzi kogoś, kogo Koltes in tuicyjnie 
przeczuwał, dowód na ro, że si i,: nic myli ł. Wysłuchawszy nagrania, był 
zbulwersowany. W jakiś czas później przysłał mi swój tekst. Wykorz _ stał 
monolog w scenic VIII zatywłowanej „Tuż przed śm ierci ą" . Na pisał też 

w liście do mnie, że jest teraz „między dwiema długimi podróżami". 
Chciałam zadzwonić, aby porozmawiać o sztuce. Nie zdążyłam. 

Pascale Froment 
Fragment książki Zabiję cię, prawdziwa historia 

Roberto Succo, z..abójcy bez powodu 

Przełoży/a Ewa Umi?iska-Plisenko 





Zucco 

Jego matka 

Dziewczynka 

Jej siostra 

Jej brat 

Jej ojciec 

Jej matka 

Starszy pan 

Elegancka dama 

Reżyseria 

Scenografia 

Muzyka 

s 
Redbad KLIJNSTRA 

Kazimiera NOGAJÓWNA 

Agnieszka RÓŻAŃSKA 
Antonina CHOROSZY 

Mirosław KONAROWSKI 

Wojciech STANDEŁŁO 

Daniela POPŁAWSKA 

Wrtold DĘBICKI 

Grażyna KORIN 

Krzysztof WARLIKOWSKI 

Małgorzata SZCZĘŚNIAK 
Tomasz STAŃKO 

o 
\ 

B y 

Byk - Niecierpliwy ANons Mariusz SABINIEWICZ 
Szefowa Krystyna FELDMAN 

Spanikowany 
transwestyta 
Melancholijny 
inspektor 

Kurwa 

Inspektor 
Komisarz 
Policjanci, Strażnicy 

Zbigniew GROCHAL 

Aleksander MACHALICA 

Małgorzata MAŚLANKA 
Mariusz PUCHALSKI 
Jerzy STASIUK 
Paweł BINKOWSKI 
Waldemar SZCZEPANIAK 

Asystent reżysera Jadwiga FIGIEL-IDZIAK 

Inspicjenci Jadwiga FIGIEL-IDZIAK, Dorota KUCZVŃSKA-STANDEŁŁO 

Agata STANDEŁŁO 
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BYC 
NIEWIDOCZNYM 

Ronald D. Laing 

Samoświadomość implikuje dwie sprawy: to, iż jest się świadomym 
siebie, oraz to, że posiada się świadomość tego, że jest się przedmiotem 
obserwacji dla innej osoby. Owe dwie formy samoświadomości wyra7,ają
ce się w rym, że jest się obiektem nie rylko we własnych, ale i w cudzych 
oczach, są ze sobą ściśle powiąy,ane. Uwidaczniaj<) się one szczególnie 
silnie u jednostek schizoidalnych, stanowi<JC niejako ich nienaturalną 

cechę. Jednostka schizoidalna bywa często dręczona OW<J nienawralną 

świadomością procesów zachodzących w niej samej. W tej samej micrze 
dręczy ją świadomość, że stanowi ona przedmiot zainteresowania in nych 
ludzi. Wyolbrzymione wrażenie polegające na ry m, iż jest się wciąż oglą
danym albo przynajmniej potencjalnie można być zawsze widzianym, 
mogłoby sic; w zasadzie odnosić jedynie do sfery cielesnej, lecz rozm ś l a

nie o rym, że jest się widocznym, może ulec zagęszczeniu i doprowadzić 

do przekonania, i ż także duchowe wrn;trze można po,eniknąć i je zranić, 
co człowi kowi podejrzlh,vemu nasuwa przypuszczenie o możliwości spoj
rzenia w jego durha czy też \N jego drrsz-ę. O podobnych „przezroczys rych" 
wrażeniach mawia się zv.rykle w sensie metaforycznym lub podobnie, ale 
w warun kach psychotycznych badawcze spojrzenie innej osoby może zo
stać uznane za fakryczną inge rencj<; w samo s ~dno ~·eri.v11rt1z11fgo ja. [ . .. ] 

W świecie pełnym zagro:t.cń fakt bycia potencjal ni w idocznym 
obiektem oznacza stare wysrawianie się na niebezpieczeńs two . Samoświa

domość może się wredy okazać na ryle wral'Jiwq świadomością , że przez 
prosry fakt bycia widocznym dla innych jest si<; wystawionym na pot~n
cjalne ni e bc1.pi ccze ń srwo, Oczyvvistc, że obrona prz 'Ci\.vko tak iemu 
zagroże ni u polega na rym, uby się w c:aki czy in ny sposc>b uczynić niewi
docznym. Z biologicznego pun ktu widzenia fak t, że jest się widucznyn1, 
na raża zwicrzi( na , .'zvko napaśc i przez osobn iki wrogie, za ' i.ad nc zwie
rzę nie jest pozbawione wrogów. Fakt byci a widoczn ym stanowi 1,aten 
fundamenta lne bio logiczne ryzyko, fundam ntalną b io logi czn'ł obro
nę srwarza naromiast niewidoczność. \Vszyscy rosł 1gujcn y sic,.: w jakimś 

stopniu kan u flażcm . Natomiast u jednym z.c spusub6w kamu fl ai.:u napi
sa ła pacjentka, króra posłużyła s ię ni m, aby prt;ezwyc i ężyć strach. 

,,l'dia łam mniej więcej dwanaśc i lar, i aby dojść do sklcrm mego ojc.1, 
musiałam pr1.ebyć dł ug-1 d rogę pr1.cz d uży ponury park. l\l uszę przyznać, 

że burd1.0 się bałam . Szczeg6lnic \VÓwcz..<.1s, ki ·Jy robiło s ię ciemno. Chc•1c 
sk rócić czas, wymyśliłam sobie /,ab<mc,.:. Dl..ieci c1.ęsto liczi przecież ka
mien ic w bruku albo skacz<1 po prost11 z kamienia na kamień. Ot6i. moja 
gr;:i byfa podobna. Zauważyłam, że wlep i ając w-troi· p 1.e/. dłuższy ct..<1<; 
w ornczenie , sr.1pia111 się z nim i niknc.: Jo tego '>topnia, że moje miejsce 
p1 1sroszeje, natomiast jLt sama przestaję ismieć . Jest ro c.d-;. , jakby sic,.: sa
mem u doprowad1.iło Jo stanu. w h6ryrn jui. się nic wie kim s i ę jest 
i gdzie się jcsr - to tak, jJkh) si<; c1.łowick prLcobrazi l \\'scenerię. Je lnak 
p6źn iej zaczyna go to przerażać, gdy i. to samo \\'rażeni e pojawia się także 
wtedy, gdy się .!!;o wcale nie pragnie. Idę \\' i ęc sobie po prostu, et/. tt1 nagłe 
czuję, że wtopiłam się w krajobraz. \\'6wczas ogarn ia mnie ł yk i zaczynam 
wci <IŻ na nowo powtam \ ~ swoje i m ię. aby, że tak powiem, przywołać sit; 
do '0' · i~i." 

N ienatu ral ne zajmowanie si ę prob lemem „zostać zobaczonym" albo 
po prostu „lwć widocznvm" wskazuje na to, i ż w grunc ie r1.eczy marny 
do czynienia z fantazjowaniem o zagadnieniu jak „nic 1. osrać zob:.tcw 
nym'', albo inaczej, „swnia sic; ni ·widocznym'' . J · ś l i problem „bycia wi
docznym" oznacza nic tylko prześ l adowanie, ale równocześn ie pewność, 

1'.e j ~szczc s ię 1'.yjc, WÓ\vcz~t s zagad nienie „bycia niewidocznym" ma, nie
stety, również podwójne znaczenie. 

Ronal.d D lai11g 
Prz-elożyl B11ge11iusz \l~rhmwial 



DIACZEGO 
OSZALAŁEŚ, 
ROBERTO? 

ANNE LAURENT: Od dwudzies tu lat pracuje pan 

nad klasyką i tekstami nowożytnymi, ale poza Botho Straus
sem i Kroetzem, żadnych „współczesnych". Dlaczego więc 
właśnie Koltes? 

PETER STEIN: Lubię klasyczne teksry ponievvaż ich war
tość jest niekwestionowana. Towarzyszy im tradycja, komen

tarz, podteksty ... Mogę je interpretmvać. Cwję się b zpiecznie 
pracuj<1c nad tekstem o solidnej i stałej strukturze. [ ... ] Cza
sem jednak, na przekór tej „łatwośc i " , mam potrzebę obco
wania z dramaturgią współczesną, z tematami ak tualn . m i. 
To taki sposó b sprawdzenia swoich możl iwości . ' l ' sprawdza
nie s ię wobec teraźniejszośc i i rzeczywis tości jest integralną 

częśc ią pracy w teatrze. Teatr jednak, ahy istnieć, potrze bu je 
solidnego oparcia: tematów, idei, uczuć, wielkich wartości wy
wodzących s ię z mitologii. A to - we współczesnych tekstach 
- zdarza si<; niezmiernie rzadko. 

J\foje spotkanie z tym właśnie tekstem Koltesa było dosyć 
szczególne. Była to bowie m miłość od pierwszego wejrzenia. 
Inne jego teksty ni e interesowały mnie zupełnie. Przynaj
mniej nie na tyle, aby myśleć o ich wys tawieniu na scenie. 
[ ... J Uważam , i.e niezmiernie 1,vażne jest pierwsze wrażenie 
i nie wolno o tym zapominać. C zasem, oczywiście, bywa fa ł

szywe i wymaga korekty. Jednak ten pierwszy kontakt rei.y
scra z teksu.:m jest jak gdyby odzwierciedleniem p ierwszego 

kontaktu sztu k i z publicznośc i q. ja jes te m nie ufn y i mie
wam opory. Po p ie f\ 'szym czytaniu na ogół rek.st odrzucam. 

[ . . . ] \V p rz pad ku Robe1to L /ICCO nic ta kiego się nie stało. 'fo 
było olśnier ie, szok całkowi ty i na tychmiastowy. N ie mogłem 

uwic r1.y ć, i.e Kol res na pi s ał coś takiego. [ ... ] 

Po raz r i erwsz-~ przeczyta łem rek -r w niemiecki m prt:ekładz ic . 

Trzy miesi <1cc po śn icrc i Ko ltesa dostałem orygi nał , z listem: 
,.Drogi Peterze, pr1: ·syłam c i n; szni kę . Jest dla ci hic. Be r
nard-\ I arie". Bylem wtedy barci.w zajęty i nic myś lałem n rym. 
Ktoś włoi.) ł teks t do czysccj ko c rty, bez znaczka i b z adresu. 

Kie dy s i < [gm1łe rn po n iego ponownie, to było jak list z z:iświa
tów. Zazwyczaj k mccntrujc,: sic,: na [eksrach, nic na osobacl . 

Ale tym razem ... Jest m dziwn tym bardziej i.e jeste m ra

cjonalist<I i tego rod1.aju zdar1.enia rodz<1 m <'>j b1111 t. ~ie sic,: jed 
nak n ic wydarzy ło, ws1.ysrko było hltwc, oczywiste i proste, 
ch o Liż sa m finał nieco a bs u rd~.d n y. \\'c Francji bowie m nikt 

rej sztu k i nic wysra wił. Zafa rwi l i śmy wii;c kwestie praw au 
ro rskich i tak doszło do rre micl) świacowcj . Czyż to nic iro
nia, i.e odby ła sic; ona w obcym kraju i w ob -ym j91,yk t1 ? 

ANNE LA RENT: 1!iłość od pierwszego wejrzenia ma 
pewne cechy cudownośc i, ale by ły tci. chyba jak id obie kc:yw
ne przesłanki? 

P ETER STEIN: Sądzę, że w Roberto Zllao Koltes po raz 
pi erwszy skonstruował s olidną teatraln ~1 dramaturgię i praw
dziwą narracje; . W So1110111oki pól baw>duicmyc!t jest błyskotliwy 



dialog, lub raczej monolog z dwóch różnych pozycji, i nic wię
cej. Bulwar Zachodni z kolei jest bardzo monotonny. Nie wi
dzę powodu, dla którego warto byłoby przenosić go na scenę. 
Pewien postęp daje się zauważyć w Powrocie na pustynię. W Ro
bn10 Zucco natomiast zmieniło się wszystko. Nie mogłem się 
pomylić. W stosunku do pozostałych sztuk różnica jest kolo
salna. Przesadą oczywiście byłoby stwierdzenie, że pozosta
łe teksty są li terackie, nie teatralne. Jednak ich struktura jest 
zbyt podporządkowana interesom literackim właśnie, bar
dziej „werbalnym" niż po ryckim. W Roberto Zucco są jeszcze 
ślady ramtej maniery, ale tutaj autor tworzy już bardzo różno
rodne, złożone sytuacje. Stawia na scen ie jedną postać, którą 
można uznać za schizofrenika, bądź nie; ale stawia ją w sy
tuacjach (rodzina, dziewczyna, inny przestępca), w których 
monologiczny i katatoniczny Zucco znajduje kontynuację. 
Sztuka składa się z piętnastu bardzo krótkich scen, niezwy
kle precyzyjnych, prawie fizycznych, „cielesnych". Jest tu też 

coś, co jest niezwykle ważne dla każdego człowieka teatru: 
leitmotive. \Vokół słów, tematów, przedmiotów, wydarzeń 
krąży śmierć. Jest od samego początku, w każdej prawie sce
nie. Koltes zastosował bardzo teatralny, rekurencyjny system 
przedmiotów (klucz i drzwi, stół przykryty opadającym na 
podłogę obrusem, szkatułka iluzjonisty w kuchni) i par, coś na 
kształt Laurela i Hardy'ego: dwaj strażnicy, dwaj policjanci, 
para komisarz-inspektor itd. Takie konstrukcje bardzo mnie 
interesują. Można nimi grać , budować napięcie, przykuwać 

uwagę, bawić ... 
Należy też odnotować rodzaj propozycji - prawie prezentu -
od Koltesa. Jest jednak u Zucco coś „normalnego", ludzkie
go: strach. Taki zwyczajny strach, którego doświadczył każdy 
z nas, a który wynika stąd, że jesteśmy zbyt widoczni. Rober
to mówi, że aby mieć spokój, nie można się wyróżniać, trze
ba V\ryglądać jak wszyscy wokół. Trzeba być przezroczystym, 
ponieważ wyróżnianie się jest bardzo niebezpieczne: każdy, 
kto jest „inny", jest potencjalnym przestępcą. To bardzo ar
chaiczna idea, prawie animalistyczne pojmowanie ludzkiego 
zachowania. [ ... ] 
vV Roberto Zucco szczególnie interesują mnie dwie sprawy. 
Pierwsza to pytanie o człowieczą kondycję i źródło ludzkiej 
agresji. Skąd w nas tyle destrukcyjnej siły? Co jest jej moty
wem? Przyczyn upatruje się w najbliższym otoczeniu albo, 
szerzej, w zdegenerowanym środowisku społecznym. Życie 
jednak pokazuje, że wcale tak nie jest. Część wymykających 
się spod kontroli zachowań wywołuje strach i złość. Istnienie 
morderców, przemocy bez wyraźnych przyczyn, tak wobec 
innych, jak i wobec siebie samego, zmusza nas do refleksji 
nad ludzkimi zachowaniami w ogóle. Stąd towarzyszące nam 
stale poczucie absurdalności i daremności wszelkiego wysił
ku. To z kolei prowadzi do uznania każdej naszej aktywności 
za bezsensowną, destrukcyjną, wymierzoną przeciwko sobie, 
naturze, gatunkowi ludzkiemu. Jak i gdzie znaleźć sens, po
wód, aby żyć i być człowiekiem? [ ... ] 

Nie po raz pierwszy w historii teatru i literatury mamy do czy
nienia ze zbrodniarzem i zbrodnią bez motywu. A jednak 
po raz pierwszy jest on tak doskonale i absolutnie wyprany 
z wszelkiej moralności. Poprzedników, oczywiście, znajdzie
my z łatwością, choćby u Geneta. Tam jednak pobrzmiewa 
dziewiętnastowieczny sentymentalizm, a zbrodniarz jest bar
dziej wrażliwy i w pewnym sensie moralny. Koltes natomiast 
opowiada historię istoty zupełnie wyizolowanej, absolutnie 
amoralnej, czyniącej rzeczy niewytłumaczalne. Sztuka nie ma 
żadnego morału. Przeciwnie, podważa wszystko to, co zwyk
ło się uważać za wartości wyższe. Roberto staje się w ten 
sposób prawdziwym Człowiekiem. „Heroizacja" jest nieunik
niona. Taki jest zresztą schemat tragedii: każdy człowiek po
dejmujący jakiekolwiek działanie jest przestępcą. Już sam 
wybór owego działania zabija inne opcje. Całkowicie pozba
wiony moralności Zucco - jak każdy bohater - potrzebuje 
apoteozy. Takie jest też zakończenie sztuki, co zresztą spra
wia pewną trudność zarówno reżyserowi, jak i aktorom. [ . .. ] 
Druga interesująca mnie kwestia jest nieco innej natury: jaką 
rolę pełni zbrodnia w psychicznym „ uporządkowaniu" spo
łeczeństwa? Przes tępstwo odgrywało i odgrywa ważną rolę 
w ekonom ii społecznej, jest w pewnym sens ie niezbędne. 
Zresztą, bez wie lkich zbrodniarzy, bez Klitajmestry i Makbeta 
nie byłoby wi !kiego teatru ! [ ... ] J esteśmy podatni na sensa
cj ę . Kroniki pol icyjne maj<1 w sobie c ś z teatru . Wyobraźmy 

sobie sy tu ację: kamera skie rowana jest na zbrodnia rza, któ
ry właśnie terroryzuj e zakładn i ka . Tłum zgromadzony wokół 
próbuje wc isnąć si t; w pole widzenia kamery. aby mieć swój 
mome nt sławy na ek ranach telewizorów. Biedni l ·rym inaliści 

w gruncie 17eczy s ą ofiaram i. Są aktorami w teatrze. To wła

śnie o tym mówi główna scena sztuki, najp iękn iejsza, najdłuż
sza, naj bardziej śmiała. [ ... J 
Robnto Zucco sprawia nieco kłopotów w sensie reżyserii , bo
w ie m Koltcs mi a ł k ło poty ze skondensowa niem skompli
kowanych dziejów swojego bohatera. ie wiemy do końca, 

które kwest ie są wypowiedziam i prawdziwego Succo, a które 
wymyśli ł Koltes. Zobl igowany jed nościq mi jsca, dramatu rg 
\\rybrał Tt.lion jako miejsce akcj i. 1ymczasem Z ucco mówi: 
„Jes tem Włoc hem , chc9 wróc ić do Wenecj i". Jego matka tym
czasem mieszka w Tulonie. Są to jednak drobne nieśc i sło~c i 

wobec najvvażnicjszcgo dla mni pytan ia: d laczego osza ld łeś, 

Roberto ? Po zamordowaniu rodziców w 198 1 rok u, Robe rto 
S 1cco został os<1clzony, uznan _ za niepoczyt'ł lnego i osadzony 
w szpitalu psychiatrycznym Reggio E milio. Po pi ęc i u latach 
nienagannego zachowa nia ud ało mu się uciec. Przez dwa lata 
robił różne rzeczy, nawet specjalnie się nie ukrywając. Do
piero kiedy z zimną krwią zamordował policjanta, zaczęto 
go poszukiwać. Jak to się dzieje, że sprawy przybierają taki 
obrót? Czy usprawiedliwieniem może być choroba psychicz
na? Winne jest środowisko, matka. ojciec, uwarunkowania ge
netyczne? Wszelkie interpretacje są naciągane. Odpowiedzi 
nie ma. Ani w życiu, ani na scenie. [ ... ] 



Lubię tę sztukę. Jest prowokacyjna i enigmatyczna zarów
no w swojej strukturze, jak i w poszczególnych elementach. 
Chciałbym znaleźć sens tej układanki. Jakieś imaginacyjne 
rozwiązanie, które w rzeczywistym świecie nie istnieje. 

ANNE LAURENT: Twierdzi pan, że nic nie może za
chwiać ludziom raz osiągniętej równowagi. A jednak szwka 

opowiada historię człowieka, Zucco, który niszczy wszystko 
i wszystkich na swojej drodze. 

PETER STEIN: To stary model dramawrgiczny. Znajdu
jemy go u Strindberga i u Botho Straussa. To jest prawie tech
nika. Dlatego raz jeszcze podkreślam, że w tej sztuce Koltcs 

po raz pierwszy zbudował teatralną dramaturgię. Aby zbu
dować dobry monolog, dobrze jesr mieć interlokutora na

przeciwko. lak właśnie stało się między starym człowiekiem 
a Z ucco. Koltes nie stosuje tego w sposób systematyczny i bar
dzo mi się to podoba. Jednak <vv rzeczywistośc i Roberto Suc
co i jego ciemne sprawki nikim specjalnie nie wstrząsnęły, 

niczego nie zmieniły w porządku świata, poza przysporze
niem mu kilku śmierci. 

ANN E LAURENT: W aneksie do Bulwaru Zachodnie,go 
Koltes napisał, że a priori należy założyć, iż język jest ironicz
ny i że aktorzy mają tendencję do zbytniego cyzelowania słów. 

Tymczasem powinni to robić jak dziecko, które recytuje lek
cję i które bardzo chce siusiu . 

P ETER STEIN: To tylko teoria. Koltes nigdy nie reżyse
rował naprawcie;. [ ... ] Aktorzy to nie maszyny. Każdy z nich 
szuka swojego miejsca w tym zawodzie i musi tę szansę mie , 
inaczej efektu nie będz ie. Poza tym trzeba przyznać, że tekst 
jest bardzo trudny dla aktorów. 'To nie jest Czechow, u któ

rego można bawić się słowem, sensem, interpretować tekst. 
U Koltesa wszystko jest skończone, określone, jak u Racine'a. 
Powiedziałbym wręcz - monosemantyczne. To samo dotyczy 
dramaturgii (w sensie greckiej tragedii-organizacji 'v\rydarze1'\ 
i postaci w określonej przestrzen i). \V teatrze wszystko już 
było. Nie mamy nowego Czechowa, który mógłby zapropo

nować dramaturgię odzwierciedlaj<1cą doświadczeni a, z jakimi 
musi borykać się współczesny człowiek. Być może jest to nie
możliwe. Tak jak niemożliwe jest zrozumienie teorii względ
ności Einsteina. 'lizeba przyjąć, że tak jest. Na wyobraźnię 
nie ma tutaj miejsca. 

F ragmenty wywiadu Anne Laurent z Peterem Steinem, 
reżyserem ostatniej sztuki Bernard-Marie Koltesa 

Roberto Zaao. Jej świato'1va preprerniera odbyła s ię 
w Schaubl'lhne w Be rlinie 12 kwietnia 1990. 

P1zelożyl Jerzy Kalqż11y 

BERNARD-MARIE 
KOITEs 
ur. 9 kwietnia 1948 roku w Metz 

1966 Bcrnard - 1\łarie Kołres opuszcza l\k tz \\. wicku 17 ł at. 

1968 podróż do Kanady i Seanów Zjednoczon, ·eh (Nowy Jork). 

1970 LES J\.11 ERTU11! F.S (RoZJ'Zt11vru·a11ia) , reżyseria auro

ra, . pcktakl zrea lizowany w Strasburgu. 

1971 l'1\ 'r : 111. I R(,'f-{ F, f'R{)(,'/~S ll 'RJ•. (A'ml:, Pi/tll~\1 jlmf'l'.Y), 

reżyseria amora. spckcakl 1.rcali1.m\·am \\' Strasburgu. 

1972 słuchowisko radicme L. 'HL~Rl7:1Gf. (/kitd::,irtu:·o), 
'' realizacji Jacqucs'.1 ' Etronie,go, powtórzenie \\ radiu France 

Culrnrc '' rc,:di1:•tcji E' eline Fre1m ;: ud/..iałcm \!ar ii Casarcs. 

1973 REr:rrs . l!OJ(f:\· (. l!mru'.'t opoff.'il'.1h), rei.\ seria •HILO

ra, '>pcktakl 1.rcalizowany w Strasburgu; 

podróż samochodem do ZSRR. 

197 4 słuchowisko radiowe DI·:S I"()/.\" SO{ 'Rf)/•,S ( Gfttrl!t 
g/rJ.1y) w rcali z<.1cj i Jacque ·';:i ' Eironicgo \\ Radir hancc .\l sace, 

powr6rk <.l w radiu hancc C ult11re w rea lizacj i Ge rgcs\1 Pcyrou . 

1977 spektakl S.\1..1.VGl"R (na podstawie opo\\' i<tdar'i. Sal in

rrera), reżyseria Bruno !1ocglin w Theatre de l'F l Dor:1do w I s o

nie. 



Spektakl LA NUIT JUSTE AVANT LES FORETS 
(Noc tuż pod lasami), reżyseria autora, udział w festiwalu „off' 

w Avignon. 

„Między La nuit juste avant !es forlts a poprzednimi sztukami jest 

bardzo wyraźna granica. Przede wszystkim dzielą je trzy lata. Trzy 

lata, podczas których myślałem , że niczego już nie napiszę. 

A kiedy wreszcie zacząłem, to było coś całkiem innego." (Wy

wiad J. P. Hana w „Europe", pierwszy kwartał 1983.). 

1978 podróż do igerii. 

1979 Bernard-Marie Kol tes wraca do Afryki (Mali i Wy

brzeże Kości Słoniowej); 

podróż do Gwatemali (6 miesięcy, dwa nad jeziorem 
Aci tla) . 

„Napisałem Combat de Negre et Chiens (Walka cz.arnucha z psa
mi) w G watemali, w małym miasteczku , gdzie nikt nie mó

wił po hiszpańsku. Spędziłem tam dwa miesiące." (Z wywiadu 

M. Merschmeiera w „Theater Heure", nr 7, lipiec 1983). 

1980 słuchowisko radiowe COMBAT DE NEGRE E T 
CH/ENSw realizacji Eveline F remy, Pran e C ultu re. 

1981 podróż do Nowego Jorku (4 miesiące); 
real izacja LA NUIT JUSTE AVANT LES FORETS 

w reżyserii Jean-Luc Boutte. 

1982 powrót do Nowego Jorku; 

LA LIEN DU S A G (Zwiqzek krwi), adaptacja The 
blood knot A ugarda, spektakl w reżyse rii Y. Wada zrealizowany 

na festiwalu w Avignon. 

1983 realizacja Combat de Negre et Chiens w reżyserii Patrice 

C hereau, z Miche le m Piec li w roli główn j, Theatre de Aman

dier w anterre. 

1984 pod róż do Senegalu; 

publikacja powid ci LA FU/TE A CHEVAL TRES 
LO/N DANS LA VILLE (Konna udeczka daleko w miasto). 

„Moim marzeni m jes t pisan ie powieści. J eśli ich nie piszę, to 

dla tego, że nie da s ię z tego żyć. O dmawiam wykonywania ja
kiegokolwiek in nego zawodu, nawet jeśli to zawód paraliterack i. 

Piszę ... i czuję się dohrze, chociaż to ciężka praca. Ale dająca 

wielką przyjemność." (Z wywiadu Veronique Hotte w „Thearre 

public" 1988). 

1986 realizacja QUA! OUEST(!Ju!wor 7achodni) w reżyse
rii Patrice Chereau w T heatre des Amandiers w N anterre. 

„\V zachodniej części N owego Jorku, na Ma nhattan ie, znajduj4 

się doki. Jes t ta m takie szczeg6lne miejsce, wie lki pusty hangar, 

w którym spędz iłem kilka nocy. To n iesamowite m iejsce - schro

nienie d la wszelk iego autorame ntu kloszardów, pedałów, handla

rzy narkotyków, miejsce ich porachu nków, mi js e , do k t rcgo 

policja nigdy nie zagląd a. [ ... ] Chciałem opowiedzieć o tym wy

jątkowym świecie, chciałem oddać jego ni samowitą atmosfe

rę, odgłos kroków, grę światła." (Z wywiad u Jean-P i rr Hana 

w „E urope ", 1983). 

TilR \TABJ\ , fes tiwal w Avignon, spektakl Thearre 

Ouvcrr z cyklu 0.(mielir'si( J.whoc: w reżyse ri i I hmmou G raia; 

3 sierpnia 1986, emisja sluchowL·ka TABA'JABA w re

żyse rii Christi ne Bernard Sugy, France C u ltu re. 

1987 realizacja DANS LA SOL/TUDF DES CHtlMPS DJ-<: 
(,'QTON (Sa111ot110.I'/ pd/ baw•ef11irmyrh) w reżyse r ii Patrice C hereau 

w Thćatre Jes mandiers w Nanterre. 

„Sm1101110,{/ pól h11@d11i1111yrh to historia '> potkania dwóch indywi

iualności: m iłego, wraż liwego, spokojnego bluesmana, jednego 

z tv h facct6\.v, którzy nigdy si<; nic denerwują, z agr ~s)"rnym 

punkiem z Eas t Sidc, absol11mic nicprzc\Yidywalnvm, typem , 

który mnie przerab. Spotykają ~ię i jede n od drugiego oczekuje 

czegoś, o czym saITl nie wie. Kończy ::.ię w bijatykq, ale w grun
cie r;,cu;_ jest śmiesznie . " („Le f\fondc" 1986). 

BERNARD-~ fARTE l'OIXES zmarł w Paryżu 15 kwiernia 1989. 

'Jf11111atz.nlie i oj1ramru'011ir Ef12XT { 1milisJ.·a-P/i.1I'11hi 



1981-89 stud ia na Uniwe rsytecie Jagie llo ńskim •.v Krakowie 
(h istoria, filozofia, romanistyka). 

1984-85 sru dia w E ole P ratiquc des I lautcs E tu des en Sor
bonnc (Paris). 

1989-91 stud ia na Wydziale Reżyser i i Dramatu w Pań r:wo
wcj Wyższej Szkole T ·a tra lnej w Kra kowie (dyplom w 1991 ). 

1991 tł u macze n ie i asystentura reżyserska w spektak lu Mefisto 
Klausa Manna w reżyse rii J. P. Garniera (PWS1~ Kraków). 

1992 asystentura w przeds tawieniu !mp1t>-1sio11s de Pr:lleas C lau
de\1 L) bussy 'cgo w reżyser ii Pete ra Brooka (13ouffcs du N ord, Paris); 

adaptacja i reżyseria /Jiafyh 1100' wg E Dostojewskiego, 
zapreze nrowanych na specjalnych wars1.tatach dla Petera Brooka pod
czas jego pob , tu w Krakowie w ramach l iędzynarodowcgo 11 iesiąca 

Kultu E uropejskiej (PWSl: Kraków); 

adaptacja i reżyseria Auto-da/ć E. Canettiego (Pws·r: 
Kraków); 

udz iał w warsztatach dla młodych reżyserów pod opieką 
P tera Brooka podczas Wiener F cstwochen (Wiedeń); 

asys tent Krystiana Lupy podczas realizacji spektaklu Ma/te 
wg R. M . Ri lkego (Sta ry ' k atr, Kraków). 

1993 re7. seria (i tłumaczenie) Lbrodni przy ulicy Lourdne Euge
nc'a Labiche'a (PWST Wrocław); 

udział w warsztatach dla młodych reżyserów Unii Teatrów 
Europ (Katona Jozsef Szinhas, Budapeszt); 

adaptacja i reżyseria 1Uarkizy O wg H. von Kleista (Stary 
Teatr, Kraków). 

1994 udział w warsztatach dla młodych reżyserów Unii Teatrów 
E uropy, pod opieką Giorgio Strehlera, praca nad adaptacją W poszuki
waniu straconego cz.asu z aktorami Piccolo Teatro (Mediolan); 

adaptacja i reżyseria opowiadania lill.Tat<tw)alle obw Klausa 
Manna w spektaklu Ludw~f{ - '/bd eines Kii11ig1 (Kammerspiele, Hamburg); 

reżyseria Ku/XXI W!enechego vV Szekspira Cfeaa im. vV. Horq-
cy, Toruń); 

reżyseria T!udwy teatm Rodolfa Sircry (lcaa Nowy, Poznań); 

udział w warsztatach dla młodych reżyserów Unii ' [btrów 
E uropy pod op i eką Ingmara Bergmana (Kungliga O rarnatiska lcatern, 
Sztoklholm). 

1995 reż , seria i adaptacja Pmtes11 Kafki ( Be it Zvi Drama S hool, 
1 eJ-Awiw). 

MAŁGORZATA 

SZCZĘŚNIAK 
ukończyla psychologii;: i filom Fic; na U ni wersy recie Jagiell oński 111 oraz 

Akadem ii;: Szrnk Pi<;knych ( 1992, Wydzial I\ Lilarscwa i Scenografii). 
Jest autork<! wielu proj ·krów scenogra ficw yd1 . 
Otu nicktcSre z nich: 

1991 11/c(isro K. f\Ll nn, PWST Krak<h\'. 

1992 :\111u-d11 -f/ E. Canett i, PWST Kraków. 

!Jiak 11off F Dostoj ·wsk i, Stary ' ICau Kra k<) \\ 

1994 Olcmma O. P. farncr, Stary · l earr Kra kc\,,-. 

Tmciz11a lratm R. Sirera, Tl:atr Iowy Poznari. 

U/rada H. Pirncr, Stary ' Iearr Kra kóvv. 

Kupir:c wmech W Szekspir, Teatr im. W Horzycy 'lOrur'i. 

L11dw(f{- lbd cines Kii11(e) K. tvlann, Kamrnerspicle Hamburg. 

1995 Don Kicho!e S. i\!. Cervantes, Stary Teatr Krakóvv. 



Kierownik techniczny 

Pracownia charakteryzatorska 

Pracownia krawiecka damska 

Pracownia krawiecka męska 

Pracownia tapicerska-dekoracyjna 

Pracownia ślusarska 

Pracownia stolarska 

Pracownia modelatorska 

E lektrycy 

Akustycy 

Brygadzista sceny 

Rekwizyrnr 

Garderoba damska 

Garderoba męska 

Kierownik biura obsługi widzów 

i reklamy 

Impresaria t 

Redakcja programu 

Opracowanie graficzne 

Skład komputerov.ry 

Marek Matuszak 

Czesława Doroszkiewicz 
Alina Magnus 

Janina Majchrzak 
Bożena Gawrol'iska 

Jarosław TrL-eciak 
Tomasz Sierchuła 
Elżbieta Kubicka 

Jacek Szopa 

Jan Czarnecki 

Roman Wrzesil'iski 
Jan Mróz 

Leszek Zieliński 

Jerzy Jeziorski 
Krzysztof Wasielewski 
Leszek Kargol 

Paweł Walczak 
Tomasz Kamasa 

Brunon U rbaniak 

Leszek Kellner 

Anna Kellner 

.Jadwiga Jakubowicz 

Krystyna Kaziród 

Edyta Bach 

Milan Kwiatkowski 

Blanka Tomaszewska 

Mariusz Kosowski 

W programie wykorzystano teksry z następujących źródeł: 
Alternative theatra/es Odeon - Thr!!itre de /'Europe 1994, com 35-36 w całości 

poświęcony życiu i twórczości B. M. Koltesa. Wybrane fragmenry w przekła
dzie Ewy Umińskiej-Plisenko. 

Program teatralny do sztuki Koltesa Robnto Z11cco w reżyserii Petera Steina. 
Wydawca: Shaubiihne am Lehniner Placz Berlin. Sezon 1989/90. Wybrane 

fragmenry w przekładzie Jerzego Kałążnego i Eugeniusza Wachowiaka. 

Autorzy zc.Jjęć wykorzystanych w programie: 
Richard Boulez, Hans-Jiirgcn Burkard, Michael Engler, Cezary Hlad ki, 

Robcrc Lebeck, A. Reiser, Elsa Ruiz. 

. ~ 

LOZA PATRONOW TEATRU NOWEGO 

Magdalena i J ózef Bejnarowiczowie 

Izabella Cywińska 

Łukasz Domań.ski 

Lucyna Gandl 

Monika i Bogdan Gruchmanowie 

Krystyna i Krzysztof Jakubowscy 

Dariusz Jedliński 

Ann a i Andrzej Kareńscy-Tschurl 

Alicja i Stefan Klepaccy 

Ewa i Wojciech Krukowie 

Grażyna i Janusz Kulczykowie 

Izabella Klima zewska 

Małgorzata i GrL-egorL; Korytowscy 

Dariusz Maciejewski 

Andrzej Nowakowski 

Tomasz Nowicki 

Ewa Pachura 

Barbara i Mariusz Słowińscy 

Stanisław Sołtysii1ski 

Barbara i Wojciech Stani zewscy 

Wanda i Romuald Szperlińscy 

Beata i Waldemar Zalaszewscy 

Gizela i Paweł Żegota-Rzegocińscy 

Andrzej Wituski 

Alina i Michał Walczykowie 

Arleta i Włodzimier.t, Wiat:row cy 

WSPIERA FT ANSO\\'O, ORG ' IZACYJNIE I DUCIJO\\'O 

DZit\L:\L T O.ś(: TEATR I. 



SALON URSZULI LORENZ 
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czynny od godz. 13.00 tel. 52 78 59 
obowiązuje rezerwacja 

P.H.D. ,,ALWATEX" 
Alina Walczyk 

Poleca w ciągłej sprzedaży hurtowej i detalicznej 

szereg atrakcyjnych tkanin oraz włóczek . 

Oferujemy w szerokiej gamie kolorów tkaniny: 

• flausz 

•wełnę 

• sztruks 

•bawełnę 

• cupro 

60-829 Poznań, 
ul. Roosevelta 3 
tel. 483-255, fax 484-724 

• jeans 

l:it::CS 
WIElKOPOLSKI 

Naisilnieiszy 
reklamowo 

dziennik 
w Poznaniu 

i Wielkopolsce* 

DZIENNIK 
DLA DYNAMICZNYCH 

I AKTYWNYCH 

ZAPRASZAMY 
DZIAŁ MARKETINGU TEL 65 80 94 
BIURO OGŁOSZEŃ I REKLAM 
TEL 66 66 81 FAX 65 96 72 
WYDAWCA: 
Of ICYNA WYDAWNICZA GlOS WIELKOPOLSKI 
UL GRUNWALDZKA 19, 60-782 POZNAŃ 
TEL. 66 60 41, FAX 47 30 73, TELEX 041 341 O 

*INSTYTUT BADANIA OPINII I RYNKU PENTOR- CZERWIEC 1995 



EKSKLUZYWNA RESTAURACJA 

TAROT 

Czy lubisz dobrze zjeść? 

Jesteś koneserem sztuki kulinarnej? 

Jeśli tak, to zapraszamy Ciebie do naszej przytulnej restauracji. 

Polecamy dania z grilla od najprostszych typu befsztyk do praw
dziwych rarytasów, jak np. FONDU. 

Restauracja posiada 70 miejsc, telefonicznie rezerwuje miejsca, 
a co najważniejsze czynna jest przez 24 godziny. 

POZNAŃ 

UL. POZNAŃSKA 57 (NAROiN!K ROOSEVELTA) 

TEL. 48-48-8} 

OMEGA 
ZAKŁAD OKULISTYCZNO-OPTYCZNY 

Poznań, ul. Dąbrowskiego 9 
(wejście od ul. Mickiewicza) 

tel. 483-647 

kompleksowa obsługa klienta 
badanie wzroku, realizacja recept 
dobieranie opraw i szkieł korekcyjnych 
możliwość wykonania usługi na poczekaniu 
bez dodatkowych opłat 

pon.-pt. 10.00-18.00 
sob. 10.00-14.00 

GABINET OKULISTYCZNY CZVNNY: 

pon.,śr. 

wt.,czw.,pt. 
10.00-14.00, 16.00-18.00 
12.00-14.00, 16.00-18.00 

Wydawca programu 

Państwowy Teatr Nowy 
Poznań, ul. Dąbrowskiego 5 

Przygotowanie wydawnicze 

Wydawnictwo Ars Nova 
Poznań, ul. Norwida 17/13 

Druk 

GRAFMAR 
Będzin , ul. Małachowskiego 17 




