


DYREKCJA 

WALDEMAR MATUSZEWSKI e JAN TOMASZEWICZ 

SEKRETARZ LITERACKI 

Anna Tokarska 

KIEROWNICTWO MUZYCZNE 

Jerzy Bechyne , Wiktor Sędziński 

TEATR LUBUSKI w ZIELONEJ GÓRZE 
65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 3/5 

telefon: centrala [868] 720-56 do 59 
sekretariat 714-17 

1 



Jest teraz fakJ;em, 

ie wśrócf nas żyją tysiące tysięcy {ucfzi, 

{\jórzy w naj6arcfziej cfziwny spos66 

a{6o sami cierpi4 

a{óo (ucfziom w swoim otoczeniu przysparzają 

cierpień. 

Żyją wśrócf nieśmiertefoycli {ęk_ów, 

a{6o postracfa{i wszefk,ą uloCność nacfziei, 

a{6o uwif\fani są w tajemniczej nienawiści. 

Zajęci są niszczeniem tego, 

co przynioslo6y im szczęście, 

nie są w stanie ufać innym 
aC6o owfacfnięci są czymś, 

co najCepiej można nazwać nienasyconym ia{em. 
'I worzą o{órzymią armię cierpienia, 

niezatfowo{enia, rozczarowania i 

niepofiamowania. 

[Carl Stern: Die dritte Revolutlon] 
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BERNARD-MARIE KOLTEs urodził się 9 kwietnia 1948r. w Tetru, w 
rodzinie oficera policji. 
W latach 1968-70 przeniósł się do Strasbourga, gdzie studiował reżyserię. Na 
przełomie lat 1969/70 napisał pierwszą sztukę "Les amertumes". W latach 
1970/71 wraz z grupą aktorów inscenizuje w Strasbourgu trzy swoje pierwsze 
sztuki. W roku 1973 przenosi się do Paryża, a zimą tegoż roku jedzie do Związku 
Radzieckiego. Wiele podróżuje. odwiedza Afrykę. Amerykę Południową. Meksyk. 
Gwatemalę, Nowy Jork. 
W roku 1982 otrzymał nagrodę Towarzystwa Autorów i Kompozytorów 
Dramatycznych i pierwszą nagrodę na Festiwalu Teatralnym w Edynburgu za 
"Walkę czarnucha z psami'', wystawioną w roku 1983 przez Patrice Chereau. 
Jest również autorem opublikowanej w 1984 roku powieści i pisanych podczas 
podróży krótkich tekstów prozą oraz sztuk "Nabrzeże zachodnie", "W samotności 
bawełnianych pól", "Powrót na pustynię" i "Tobie - tobie". 
"Roberto Zucco" jest jego ostatnią sztuką, napisaną w roku 1988. 
Umarł w Paryżu, w wieku 41 lat, 15 kwietnia 1989 roku. 
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ROBERTO SUCCO zanim został mordercą 1 
zaczął nosić drelichowe ubranie był nerwowym, impulsywnym młodzieńcem. 
którego profesor z gimnazjum określil, jako zamkniętego w sobie, z kim trudno 
było się porozumieć. Gdy pożyczał od ojca policjanta błękitną alfę romeo jeździł 
tak szybko, że nawet on, przywykły do brawury drżał o niego. Jednak, gdy 
zajeżdżał do wujostwa, do prostej. chłopskiej zagrody zmieniał się nie do 
poznania. Chodził na długie samotne wędrówki w góry i błąkał się po lasach. 
Tylko tu czuł się wolny od nadwrażliwej opieki matki, pragnącej, by wyrósł na 
porządnego chłopca. Kiedy w 1980 przyjechał z rodzicami na wieś, ten 
osiemnastolatek o potężnej budowie ciała zachowywał się dziwnie. Stronił od 
wiejskich dziewcząt, a swojej kuzynce wyznając. że chciałby zostać 

weterynarzem, demonstrował wiwisekcję własnego fallusa. Był zawsze 
wyposażony w nóż 1 godzinami potrafil rzucać swoją finką do tarczy narysowanej 
na drzwiach stodoły. Gdy wracał do miasta znowu musiał znosić reżim i 
dyscyplinę narzucone przez matkę. Roberto kochał i szanował ojca, do matki 
nigdy nie powiedział - mamo. W 1981 roku, podczas wycieczki z klasą na narty. 
po raz pierwszy ujawnił swoją tajoną agresję. W czasie kłótni z rówieśnikiem 
wyciągnął nóż. Parę dni później, gdy matka nie chciała dać kluczyków od auta. 
zagroził, że samookaleczy s1ę nożem. Nagle, ta która go całkowicie zdominowała. 
okazała się wystraszona i płocha. A on stracił rozsądek i jak szalony zadał matce 
etos w pierś. Z zimną krwią zawlekł ciało do łazienki 1 zanurzając w wannie, tak 
długo trzyma! głowę pod wodą, aż ustały przedśmiertne konwulsje. Następnie 
postanowił zabić jedyną ukochaną osobę - ojca. "żeby nie cierpiał i nie 
dowiedział się, że zabiłem matkę" - zeznał później przed sądem. Ojciec zginął od 
ciosu nożem kuchennym godzinę później. Czyn został dopełniony siekierą. Ciało 
ojca, z głową w plastikowym worku trafno też do wanny, a zabrudzone 
mieszkanie, po zjedzonym posiłku i zmianie ubrania, wróciło do porządku. 

Aresztowany trzy dni później i oddany pod obserwację nie okazał skruchy. w 
areszcie zda! maturę, a biegli psychiatrzy orzekli, że Roberto Succo jest 
niebezpiecznym dla otoczenia schizofrenikiem i musi trafić do zamkniętego 
zakładu. Od października był już pensjonariuszem więzienia dla psychicznie 
chorych. pod Bolonią. Ani razu nie żałował popełnionych czynów. Po pięciu 
latach w 1986 roku. za dobre sprawowanie. uzyskał status "więźnia z wolnej 
stopy" i dostał zgodę na studiowanie biologii na Uniwersytecie w Parmie. Dalej 
był zamknięty 1 nie okazywał swoich uczuć, nie chodził też, jak większość 
więźniów, na mszę do kaplicy. Po czterech miesiącach studiowania nie wrócił po 
wykładach do więzienia. Uciekł do Francji. Po dziesięciu miesiącach znów dał 
znać o sobie ohydnymi morderstwami. 2 lutego 1987 został zatrzymany przez 
karabinierów niedaleko swego rodzinnego domu pod Wenecją. 

["Paris Match" z 18.03.1988r.] 
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KOLTES i SUCCO 

Francuska dziennikarka Pascale Froment jest autorką książki o Roberto 
Succo, pierwowzorze tytułowego bohatera sztuki Koltesa. Publikację monografii 
zapowiada wydawnictwo Gall1man1. Oto, co Froment pisze w nocie zmieszczonej 
w "Alternatlves theatrales" [nr 35-36/1990]: 

Pierwsze "spotkanie" Koltesa ze zbrodniarzem. który stanowił inspirację do 
napisania sztuki nastąpiło w 1988 roku. w paryskim metrze. Na murach 
rozklejono list gończy z czterema fotografiami Roberto Succo. Wizerunki tak 
bardzo różniły się od siebie, że trzeba im się było długo przyglądać, by dostrzec, 
że chodzi o tego samego chłopca. Koltesa uderzyła w zdjęciach uroda 
zmieniającej się twarzy. Później, w telewizyjnych wiadomościach zobaczył 
fragmenty "widowiska". jakie rozegrało się na dachach więzienia w Treviso: 
nazajutrz po aresztowaniu Succo zdołał wymknąć się strażnikom podczas 
spaceru, po czym wskoczył na niewielki schron, po którym wspiął się aż na 
dach. Ponad godzinę zwracał się do zgromadzonych dziennikarzy. ciskał 

dachówkami w samochody strażników. wreszcie zaczął się rozbierać. 

Kontynuował improwizację wisząc na przewodach elektrycznych. W końcu puścił 
je i nastąpil upadek. W telewizyjnych kadrach ponownie uderzyła Koltesa uroda 
chłopca, i czysto teatralny wymiar całej sytuacji. Po przeczytaniu kilku 
wycinków prasowych przystąpił do pisania sztuki. Ja z kolei byłam już 

zaawansowana w pracy nad historią Succo. Zaproponowałam Koltesowi 
spotkanie, zareagował entuzjastycznie. Spędziliśmy długie popołudnie 

rozmawiając o naszej wspólnej fascynacji. Było oczywiste, że przyjęl1śmy 

diametralnie różne metody pracy. Ja z uporem starałam się odtworzyć 

rzeczywiste losy Succo. Koltes natomiast całkowicie zasymilował postać. 
Najbardziej intrygowało mnie to. że doszedł do niezwykłej. intuicyjnej znajomości 
Succo, i do wniosków w sferze psychologtt, dość zbliżonych do stanu 
faktycznego. Idąc zatem różnymi drogami dochodzil1śmy do wpólnego punktu. 
Myślę jednak, że czarna rzeczywistość Succo, to, co czyni z niego mordercę 
wyjątkowego, zimny chłód, z jakim popełniał zbrodnię, ogarniające go piekielne 
szaleństwo, ucieleśnienie zła, jakie reprezentował - wszystko to Koltesa nie 
interesowało. W gruncie rzeczy niewiele go obchodziło, że miał do czynienia z 
zabójcą. Fascynacja prowadziła niemal do utżosamienta z Succo. Być może cała 
potworność sprawy pozostała gdzieś daleko w tyle. 

Spotkaliśmy się ponownie i przekazałam mu garść dodatkowych 
informacji. Opowiedziałam mu, jak dziewczyna. dzięki której zidentyfikowano 
Succo, spytana o jego nazwisko odpowiedziała najpierw "Juce". Później zaś 

przypomniała sobie, że "Succo" to po włosku "sok owocowy". stąd 

nieporozumienie. Dziennikarze, którzy zresztą nie znali tego epizodu pisali raz 
"Succo" kiedy indziej "Zucco". Koltes robił sobie notatki na skrawkach papieru. 
Przekazałam mu inne tego rodzaju szczegóły i odtworzyłam mu nagrany na 
taśmie głos należący prawdopodobnie do Succo, który mówił: " ... Być albo nie 
być. To jest właśnie problem. Myślę, że... nie ma słów, nie ma nic do 
powiedzenia./„./ Dobra, rok czy sto lat, wszystko jedno. Wcześniej czy później 
wszyscy umrzemy. Wszyscy. A ptaszki, cóż, ptaszki sobie na to śpiewają. 

pszczółki śpiewają. ptaszki się z tego śmieją". Początkowo z racji choroby Koltesa 
miałam wątpliwości, czy udostępnić mi ten pełen rozpaczy monolog. A było w 
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40 LAT TEATRU LUBUSKIEGO 
' BERNARD - MARIE KOLTES 

ROBERTO ZUCCO 
PRZEKŁAD: PIOTR SZYMANOWSKI 

REŻYSERIA 

WALDEMAR MATUSZEWSKI 

ASYSTENT REzYSERA REzYSERlA ŚWIATEŁ 

RYSZARD FARON JERZY MINEJKO 

SCENOGRAFIA 

BRONISŁAW MODRZEJEWSKI 

OPRACOWANIE MUZYCZNE 

RADOSŁAW STELMACH 

SUFLER 11\SPICJEl\T 

MAJA IGNASIAK WALDEMAR TRĘBACZ 

PRAPREMIERA POLSKA 

\ 

l 
I 

OBSADA: 

ROBERTO zucco JANUSZ MŁYŃSKI 
JEGO MATKA IWONA KOTZUR 

DZIEWCZYNKA AGNIESZKA DOBROWOLSKA 
JEJ SIOSTRA ELŻBIETA DONIMIRSKA 

JEJ BRAT PIOTR BOROWIEC 
JEJ OJCIEC JAN WYSOCKI 
JEJ MATKA ANNA DOBRZAŃSKA 

STARSZY PAN WOJCIECH ROMANOWSKI 
ELEGANCKA DAMA TATIANA KOŁODZIEJSKA 

JEJ SYN JAKUB GWIT 
BYK RYSZARD FARON 

NIECIERPLIWY ALFONS SŁAWOMIR KRZYWIŹNIAK 
SZEFOWA KRYSTYNA ŻYLIŃSKA 

SPANIKOWANA KURWA BEATA ZYGMUNTOWICZ 
MELANCHOLIJNY INSPEKTOR WOJCIECH DENEKA 

INSPEKT,OR WOJCIECH DENEKA 
KOMISARZ WALDEMAR TRĘBACZ 
STRAżNIK I SŁAWOMIR KRZYWIŹNIAK 
STRAżNIK II LUDWIK SCHILLER 

POLICJANT I WALDEMAR TRĘBACZ 
POLICJANT II LUDWIK SCHILLER 

KOBIETA BEATA SOBICKA 



tych słowach coś na kształt potwierdzenia postaci, którą Koltes przeczuwał. 
Odkrywszy tekst na kasecie doznał wstrząsu. Jakiś czas później dostałam od 
niego tekst sztukt z notką, w której mówił o "znaczeniu" tego dokumentu. 
Rzeczywiście. wykorzystał go częściowo w scenie VIII zatytułowanej "Tuż przed 
śmiercią". Napisał ml też, że wysyłając egzemplarz był "między jedną wielką 
podróżą a drugą". Chciałam zatelefonować I porozmawiać z nim o sztuce. Już nie 
żył. 

["Dialog" nr 11 z 199lr.) 
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, 
DLACZEGO OSZALAŁES, ROBERTO? 

Rozmowa z Peterem Stein 
[ fragmenty I 

Ostatnia sztuka Koltes'a. ROBERTO ZUCCO. zainspirowana rzeczyw1styml 
wydarzeniam.t . przedstawiona została po raz pierwszy w Schaubuhne w Berlinie. 
w reżyserti Petera Stein. przetłumaczona na język niemiecki przez Simon Werle . 

Rozmowa odbyła się podczas próby ZUCCO , w lutym 1990 r. 
Prapremiera ROBERTO ZUCCO odbyła się 12 kwietnia 1990 roku . 
Reżyseria : Peter Stein 
Scenografia i kostiumy : Jurgen Rose 
W roli tytułowej : Max Tldor 

Anne Laurent : Od dwudziestu lat wystawiał Pan teksty klasyczne, oprócz 
Botho Straussa i Kroetza. bardzo niewielu autorów współczesnych. Czym Koltes 
Pana oczarował? 

Peter Stein : To prawda. że lubię teksty klasyczne. Zawierają one wartości 
powszechnie uznane, a z tym wiąże się tradycja dyskusji, komentarzy, 
podtekstów, tekstów zbieżnych . .. Siebie uważam za interpretatora. Podobnie jak 
w muzyce, to osoba. która pozwala na rozwinięcie tekstu, struktury, osoba. która 
pragnie to wcześniej powstałe dzieło ożywić. Nie twierdzę. że ludzie teatru, jak to 
się mówi" robią dzieła". We Francji posługują się tym określeniem w odniesieniu 
do wszystkiego : muzyki , kuchni, mody itd . Ja czuję się bardziej bezpieczny 
pracując nad tekstem klasycznym. którego struktura jest mocna 1 w pewnym 
sensie stabilna. To pozwala na pracę kompleksową. a zarazem niesie z sobą 
konieczność studiowania dzisiejszych dramaturgii. konfrontacji z aktualnymi 
tematami. To rodzaj sprawdzania samego siebie, swoich sił. Teatr potrzebuje 
tematów, myśli, uczuć zaczerpniętych z m.ttologH. A to jest rzadkością we 
współczesnych tekstach. 

Moje spotkanie z tekstem Koltesa Jest szczególne . To była jakby miłość od 
pierwszego wejrzenia. aczkolwiek Inne jego teksty nigdy mnie nie Interesowały. 

Nigdy aż tak, żeby je wystawiać . Myślę. że należy zawsze kierować się pierwszym 
wrażeniem i nigdy o nim nie zapominać, choć bywa niekiedy złudne, ale stanowi 
rodzaj wzoru pierwszego kontaktu z publicznością. Zwykle po pierwszej lekturze 
najpierw mówię : NIE. Tak było ze sztukami Botho Straussa. Jeśli chodzi o 
ROBERTO ZUCCO nic takiego się nie wydarzyło. Szok był całkowity I 
natychm.Jastowy : to fantastyczna sztuka. jak to możliwe. że Koltes ją napisał? 
Moją pierwszą reakcją było : TAK I 

A.L. : I jak wyglądała ta miłość od pierwszego wejrzenia? 
P.S. : Sztukę przeczytałem w języku niemieckim. To było w lipcu 1989 roku. 

Zdarzyła się bardzo dziwna rzecz . Koltes kiedy zobaczył " Trzy siostry " w mojej 
reżyserti, opowiadał wszędzie . że był pod wielkim wrażeniem tego spektaklu. 
Mnie jednak nie powiedział tego wprost. W trzy miesiące po jego śm.Jerci 

otrzymałem oryginalny tekst ROBERTO ZUCCO z załączonym biletem 
następującej treści : Drogi Peter, przesyłam Ci tę sztukę. Jest Twoja. 
Bernard-Marie. Byłem zaabsorbowany Innymi sprawami I trochę zawstydzony, 
nie bardzo zrozumiałem . Ktoś widocznie zapomniał wystać tę kopertę 1 zrobił to 
teraz, bez jakiegokolwiek komentarza. Jakby przesyłka z tamtego świata . 

Normalnie koncentruję się na tekstach, nie na osobach, ale tu. . . Jestem 
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totalnym racjonalistą I buntuję się zawsze przeciwko tego rodzaju rzeczom. Tutaj 
wszystko funkcjonowało jakby w sposób pośmJertny. I układało się zadztwiająco 
gładko. 

A.L. : Ale czy istniały obiektywne przyczyny takiego oczarowania? 
P.S. : Po raz pierwszy Koltes proponuje naprawdę teatralną dramaturgię. 

"Dans le solltude des champs de coton" [W samotności bawełnianych pól] to w 
najlepszym razie dialog, właściwie raczej monolog, nic więcej. "Quai quest" 
[Nabrzeże zachodnie) również. Nie widzę żadnej potrzeby przeniesienia tego na 
scenę. W "Retour au desert" [Powrót na pustynię) zaczyna się zauważać początki 
ewolucji, a w ROBERTO ZUCCO autor rozwija akcję teatralną. prawdziwą 
narrację. Byłoby przesadą twierdzenie, że inne teksty nie są literackie. Są. 

oczywiście. I w ROBERTO ZUCCO odnajdujemy jeszcze ślady dawnej maniery. 
jednak Koltes bardzo przebiegle wynajduje tutaj sytuacje ogromnie złożone i 
różnorodne. I tak wprowadza na scenę jedną postać, którą można 
zakwalifikować jako schizofrenika, ale kreuje dla niej sytuacje [rodzina, 
smarkula, inny łobuziak itp]. w których ten monologiczny Zucco odnajduje 
pewną ciągłość. 

Sztuka składa się z 15 bardzo krótkich scen, z określonymi momentami 
prawte fizycznym!, cielesnymi. Człowieka teatru pasjonuje tu możltwość 

odnajdowania motywów przewodnich. Słowa. tematy. przedmioty, drobne 
wydarzenia. Śmierć jest motywem przewodnim w każdej niemal scenie, od 
samego początku. Jest też szereg powracających przedmiotów - obraz klucza, 
drzwi. stół z obrusem. który spada na ziemię. a w kuchni - prawdziwe pudło 
kuglarza . I ten powracający układ parzysty: dwóch strażników, pod koniec 
dwóch policjantów, para typu komisarz - inspektor Itp . To konstrukcje, które 
mnie bardzo Interesują. bo pozwalają kreować napięcie, uwagę. a także bawić„. 
To jest wyrafinowane i znakomicie zrobione. Koltes proponuje, aby spróbować 
zauważyć w Zucco coś "normalnego " - strach. Strach wszystkim dobrze znany. 
który ma swe źródło w fakcie, że czujemy się za bardzo widoczni. Roberto 
powiada. że trzeba być absolutnie podobnym do Innych, że nie wolno dać się 
zauważyć, jeśli chce stę mieć spokój. Należy stać się transparentnym. Dać się 
zauważyć jest rzeczą bardzo ntebezpieczną, jako że każda istota inna jest z 
natury przestępcą. To jest przeniesienie wzorca zwierzęcego do zachowań 
ludzkich. 
Interesująca strnktura, postać, wydarzenie, strach, śmierć - to jest to, czego 
potrzebuje teatr. W ZUCCO interesują mnie szczególnie dwie rzeczy. Pierwsza to 
pytanie o ludzkie istnienie i sens agresji. Skąd się bierze ustawiczne działanie 
destrukcyjne, w jaki sposób powstaje? W dyskusjach na ogół wyjaśnia się. iż to 
zależy od środowiska społecznego. otoczenia. Ale te analizy są niedostateczne. 
Istnieje czynnik strachu, wstydu. Irytacji. To wymyka się spod kontroli. 
Istnienie zabójcy. sprawcy działań destrukcyjnych skierowanych przeciwko 
innym I przeciw sobie, bez wyraźnego motywu. zmusza do zastanowienia. Budz1 
niepewność 1 zwątpienie. a także uczucie, jakiego doznajemy w ostatnich latach: 
naszej bezsilności wobec wszystkiego. To uczucie absurdu lub też daremności 
naszych poczynań. A więc co robić? Wszelkie rozsądne działania jawią się 

natychmiast jako akty bezsensowne, destrnkcyjne, przeciw samemu sobie, 
przeciwko rodzajowi ludzkiemu, wbrew naturze ltd. Gdzie można znaleźć 
prawdziwą wskazówkę: jak żyć 1 być człowiekiem? Są to pytania globalne 1 
bardzo ogólne, ukryte za tematem przemocy instynktownej. Nie pierwszy raz w 
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historii teatru i Itteratury pojawia się przestępca o działaniu pozbawionym 
motywacji. Ale po raz pierwszy pokazany został człowiek nie mający żadnej 
moralności. Można znaleźć licznych przodków Roberto. zwłaszcza u Geneta. ale 
oni są o wiele bardziej sentymentalni i bardziej moralni . U Geneta można jeszcze 
odnaleźć wzorce moralne z XIX wieku. Koltes opowiada historię istoty 
odizolowanej, nieszczęsnego człowieka, który popełnia czyny nie dające się 

wyjaśnić, nie powodując najmniejszej konkluzji moralnej. Przeciwnie, w tekście 
pojawiają się ustawiczne ataki skierowane przeciwko wszelkim banałom. 

uczuciom i wartościom. W ten sposób Roberto staje się prawdziwym 
Człowiekiem. "Heroizm" jest nieunikniony. Zresztą jest to schemat tragedii: 
Każdy człowiek. który coś robi. jest przestępcą. Zwykły wybór jednego działania 
zabija pozostałe opcje. Człowiek świadomy tego przestępstwa może je popełnić 
tylko z przesadą. wręcz furtą. która staje się natychmiast źródłem wszystkich 
grzechów i obliguje bogów do interwencji. Dawniej bohater tragedii działał dla. 
lub przeciw społeczeństwu, a ono oceniało jego działania. W ZUCCO 
człowiek-sprawca nie ma żadnego kontaktu ze społeczeństwem, społeczeństwo to 
widownia spektaklu. która zadowala się odbiorem widowiska. nie dyskutując o 
niczym. Ale czyż nasze społeczeństwa nie ograniczają się do takiej właśnie roli? 
Zadaniem Zucco jest ożywienie dawnych heroicznych marzeń . Mimo całkowitego 
braku moralności, Roberto. jak każdy bohater odczuwa potrzebę apoteozy. Taki 
jest sens zakończenia sztuki. Zatem wszystko może funkcjonować w atmosferze 
całkowitej obojętności. sytuacji wewnętrznego szoku. Pozorna gloryfikacja tego 
biednego Zucco sprawia kłopot nie tylko aktorom. również wszystkim którzy 
przeczytali ten tekst. 
Drugi temat. który mnie w tej sztuce interesuje jest zupełnie innego rodzaju . 
W sierpniu 1988 roku w Gladbeck. w Zagłębiu Ruhry miał miejsce napad na 
Deutsche Bank. Wzięto zakładników i popełniono zbrodnię bezpośrednio przed 
telewidzami. Koltes w sposób wyraźny odwołuje się do tego zdarzenia. Zucco 
zabija dziecko na oczach tłumu, duża liczba osób komentuje to zdarzenie. Jaką 
rolę odgrywa przemoc lub przestępca i jego działn.ie w świadomości naszego 
społeczeństwa? Niegdyś z wielkim zainteresowaniem czytaliśmy o czynach 
przestępczych. Wydarzenia te odgrywały wielką rolę w dziejach teatru. Nie 
byłoby teatru bez tych wszystkich wielkich morderców: Kl!temnestra czy 
Makbet. Ale dzisiaj wszystko staje się publtczne. nadaje się do opowiadania. jest 
oglądane równocześnie w Kamerunie i Berlinie . Można poznać i powiązać 

wydarzenia całego świata . Wojna obecnie nie jest możliwa, przynajmniej na 
Zachodzie i jednostka, z braku przemocy zorganizowanej odczuwa potrzebę 
wzięcia udziału w aktach przestępczych. Jesteśmy wciągani do uczestnictwa. 
Wszystko wokół nas stanowi gmatwaninę. Na lotniskach kopią nam w bagażach. 
obmacują nas, przygotowują do akcji terrorystycznych. Czy się nad tym 
zastanawiamy, czy nie. napięcia nie potrafimy uniknąć. Kiedy podróż odbywa się 
bez żadnych wydarzeń, pozostaje rozczarowanie. Jeśli coś się dzieje. jest kamera 
i wszelkie racje po stronie uczestnictwa. Istnieje pokusa wystawiania się na 
niebezpieczeństwo. Kamera jest skierowana na przestępcę z rewolwerem I 
zakładnika, a ludzie wokół próbują zwrócić na siebie uwagę choćby przez chwilę. 
mieć swój moment chwały na ekranach telewizorów. Biedni przestępcy w końcu 
stają się aktorami. tworzą teatr dla Innych. I to jest właśnie pokazane w 
najpiękniejszej, najbardziej zuchwałej scenie ROBERTO ZUCCO, która decyduje 
o mojej wizji tej sztuki. 
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A.L. : W jaki sposób dokonał Pan adaptacji znając prawdziwą historię Zucco i 
tekst literacki Koltesa? 

P.S. : Postać Roberto Zucco jest czystą fikcją. W sztuce nie ma żadnego 
odniesienia do jego choroby. brak też jakichkolwiek wskazówek dotyczących 
zachowania. Żadnych wyjaśnień. psychologicznych rozważań. jak zobaczyć to 
zwierzę. które ma twarz pięknego chłopaka zachowującego się najzupełnlej 

normalnie. które ma filozoficzne poglądy z odniesieniami do świata mitycznego I 
poezji. Prawdziwy Succo czytał książki I pozostawił na kasetach dziwne teksty. 
Koltes wykorzystał ich fragmenty w sztuce . Kiedy Zucco mówi: "Wcześniej czy 
później wszyscy umrzemy. wszyscy. A ptaszki. cóż? Ptaszki sobie na to śpiewają. 
ptaszki się z tego śmieją" - jest to zdanie z nagrań Succo. 

Rodzina Roberto Succo 
[od lewej : matka, druga żona dziadka, ojciec. Roberto Succo, dziadek] 

Dla mnie, jedyne wielkie pytanie brzml: "Dlaczego oszalałeś, Roberto?". Po 
zabójstwie rodziców w 1981 roku. Roberto Succo został uznany za 
niepoczytalnego i umieszczony w zakładzie dla obłąkanych. Po pięciu latach 
nienagannego zachowania, podczas których uczył się przykładnie, wymknął się 
na wolność i nie robił prawte nic, nie dając się złapać przez dwa lata. Żył sobie, 
normalny 1 przystojny. Polowanie na niego zaczęto z powodu zabójstwa pewnego 
inspektora, dokonanego z zimną krwią i "niepotrzebnie". Co wywołało całą tę 
sprawę? To pytanie nte daje mi spokoju. Wszelkie wzory interpretacji stają się 
nieaktualne. Jestem zafascynowany zdjęciem rodzinnym zrobionym na tydzień 
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przed ojcobójstwem, na którym Succo wygląda tak grzecznie między tatą a 
mamą. [Mowa o zdjęciu reprodukowanym na str. 15] 

A.L. : Kiedy zestawi się konwencjonalne zdjęcie spokojnej rodziny z fotografią 
na dachu więzienia, można zrozumieć, że Roberto Succo wybrał "przeznaczenie". 
że zrobił to, co należało uczynić. W rzeczywistości on jest bohaterem! 

P.S. : Przecież zdjęcia są największymi kłamcami... 
A.L. : Pan też nie uprawia teatru prawdy! 
P.S. : Owszem, w każdym przypadku robię teatr, aby odnaleźć prawdę! Nie ma 

prawdy w sprawie Succo, ale istnieje prawda naszego życia. 
A.L. : Prawda jest także w świecie wyobrażeń. Te dwa zdjęcia są marzeniami 

każdego człowieka zdolnego do marzeń! 
P.S. : To zależy, ja nie mam tego rodzaju marzeń. Marzę by choć trochę być 

n!m , ale nie żeby zabijać . .. 
A. L. : Przed chwilą mówił Pan o niebezpieczeństwie . O j ego konieczności i 

pragnieniu. Czyż niebezpieczeństwo nie jest m arzeniem teatru? 
P.S. : Nie realizuję marzeń . Nie kreuj ę również t ego , do czego jestem zd olny w 

życiu. Oczywiście. w t eatrze można robić doświadczenia. rzeczy fikcyj ne. w pełni 
bezpieczne, k tóre w .tyciu byłyby ogromnie ryzykowne . Ale m ój powód robien ia 
teatru to opowiadanie spraw , k tóre można opowiedzieć tylko przy pomocy 
środków, j akimi dysponuje teatr. To znaczy z tą wielką złożonością 

synch r onicznego współgrania tekstu I gestów. 
Poszukuję prawdy przez kłamstwo. WlaśnJe Jako człowiek teatru n1e clerplę 

bezpieczeństwa autoafirm acji. Dzisiaj każdy może mieć własne zdan!e, dokonać 
wyboru. Wszystko Jest strawne, żaden szok nie może wprawić w ruch drobnych. 
rozrzuconych w nieładzie przekonań. Dlatego ta sztuka mJ stę podoba. bo 
przypomJna nasze <:2asy. niemożliwe do rozwtązanta . Jest prowokacyjna. 
ponieważ jest enigmatyczna. tak w swej strukturze jak 1 elementach. Interesuje 
mnie odnalezienie sensu tej gry. To rodzaj szukania rozwiązań fikcyjnych I 
abstrakcyjnych. tego. czego aktualnle w świecie nie ma. 

Zielonogórs ki Roberto Zucco na dachu Teatru 
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