


w repertuarze: 

DUŻA SCENA 

Adam Mickiewicz 
Ballady i romanse 

Grzegorz Nawrocki 
Młoda śmierć 

Molier 
Świętoszek 

Witold Gombrowicz 

TEATR WSPÓŁCZESNY 
w Szczecinie 
dyrektor nacze lny: Zenon Butkiewicz 

dyrektor artystyczny: Anna Augustynowicz 

MAŁA SCENA - MALARNIA 

Srig Larsson 
Naczelny 

Pablo Picasso 
Pożądanie schwytane za ogon 

Clare Mclnryre 
Bez czułośc i 

Iwona, księżniczka Burgunda 
Stig Larsson 
Siostry, bracia 

w przygoto waniu: 
Mark Twain 
Królewicz i żebrak 

Bernard-Marie Kolres urodził 'ię 9 kw ietn ia 1948 r. w Metzu , zma rł 15 kwietnia 
1989 r. w Pa ryż u . 

Należy do grona najśw ie tniejs7..yc h współczesnych dramatopisarzy francusk ich. 
Jego wspólrraca z teatrem i z rddiem rozroczęla si<y w latach siedemdziesiąrych 
od risa nia adarracji rrozy rn .in . Gorkiego. Dostojewskiego. Salingera. Przdorno
wym momentem stało się spotkanie nieznanego jeszcze autora ze sławnym 

reżyserem. W 1983 r. Patrice Chereau wystawił, w Theatre des Amandiers 
w Nanterre, dramat Koltesa Combat de negre el de cbiens I (jed ną z ró l zagr.at 
Michel Piccoli ). Od tego czasu datuje się ich siedmioletnia rrzyjaźń i współ

praca. Chereau reżyse ruje kolejne, pisa ne w latach os i emdziesią tych , sztuki 
Ko lri'.sa : w 1986 r. Q11eti ouest2. \V 1987 Dans la solilude des champs de colon 1, 

w 1988 r. Le retou r au dese1t. Prapremiera jego ostatn iej s7. tuki Roberto Zucco 4 
odbyła s ię w berlińskie j Schaublihne, reżyserowa ł Peter Stein. 
W wydawnictwie Edirio ns de ,'vl inui t. oprócz ju ż wymienionych sztuk , ukaza ła 
s ię jedyna pow i eść Koltesa l a fuite a cheual tres toin dans la utile (napisa na 
w 1976 r) 

Poza Francją jego sztuki najczęśc iej goszcZ<t w repertuarach teatrów niemieckich. 
Na scenach r olskich zrealizowano dotychczas dwie z nich : Roherto Zucco 
i Samotność pól bau·elnianych. 

I Walka czamucba z psami. tł. M" ri:i L..:,niewska. druk w _ . .Dialog„ 2/ 1985. 

2zachod111~ 1v)'hrzeże. 1t Aldona Skiha-Lickel 

3Samotn O$:<-< pOI hcucehuanych. tł Marian tvl ahor, druk w: „Dialog" 5/ 199'1 

„ Roberto Zucco. tł. Piotr S'ymanowsk1 . druk w: _Di:t log - L L/ L 99 1. 



Pierwszym wstrząsem była dla mnie Casares w Medei. To dlatego zau;1km 
pisać, by.la natchnieniem dla moich ról. Z;1grała w ZACHODNl!W WYBRZEŻU*, 

i żałuję tego, ponieważ dla kogo.ś takiego jak ona trzeba napisać wielką rolę na 

miarę. sztukę, w której jest tylko ona sama. N:Jpiszę sztukc;: dla Casares, coś. co 
wezmc;: z księgi Hioba. 

Bernard-Marie Koltes 

2 Mariq CC:tsares rozmau•ia Serge Saada 

Serge Saada: Czytała pani w France Culture jeden z pierwszych tekstów Koltesa 

LJ-!ERITAGE (Dziedzictwo).** Interpretowała pani rolę Anny Agaty. Potem 

grała pani w teatrze rolę Cecylii w ZACHODN!1Vl WYBRZhZ I '. Jak wyglą

dało pani spotkanie z Bernardem-.\.1aric Koltesem i 7. jego tekstami' 

Maha CC:tsares: Moje stosunki z Koltesem były dziwne. Ostatecznie mało się 

spotykaliśmy. Nawiązał się między nami tajemniczy. zwi;)Zek stworzony. 

z lekkich dotknięć. Związek pow.ściągliwy. a jednocześnie bardzo pry

watny, bardzo intymny, jakbyśmy się już znali i jakbyśmy., w zwi;1zku 

z tym, mieli sobie do powil'dzenia tylko kilka słów Podobne stosunki 

łączyły mnie z Jeanem GenetL'lll, nawet jeśli znałam go trochę lepiej. 

Z Koltesem były to stosunki wielkiej przyjaźni, subtelny i dyskretny sza

cunek oparty na trosce i uwadze \VObec drugiego. Wszystko to buduje 

bardzo wyjątkowe i bardzo silne więzi. 

Spotybliśmy się w czasie gdy grałam w ZACHODNJM WYBRZEŻU, lecz 

rakże przedtem. Kiedy Chereau wystawia! PARAWANY, poprosił go, żeby 

był obecny. Patrice otaczał się ludźmi, aby poznać różne opinie i popro

sił go, żeby przyszedł. Wtedy właściwie po raz pie1wszy spotkałam 

Kolresa. Od razu miałam wrażenie. że znaliśmy się od zawsze. Pamiętam. 

że powiedziałam do niego: .. Co tu robisz'" Odpowiedział mi: „Chereau 

prosił żebym przyszedł" Powiedziałam mu: ,,Powinieneś być u siebie 

i pisać" (śmiech) i już nie wrócił na próby. Później, jak graliśmy 

ZACHODNJE VvYBRZEŻE, przychodził czasem i to, co mnie bardzo 

u niego uderzyło. to była jego obecność. Powiedziałby kro, koczownik, 

który wpada na chwilę. któ1y patrzy z życzliwością i z niezwykłą 

jasnością. Przychodził z rodzajem uczuciowej sympatii, współczucia być 

może, lecz w wielkim znaczeniu tego słowa, to znaczy. cierpiał z ludź.

mi, którzy byli tam i pracowali. Ł<jczyt to z taką lekkoscią, że zastana

wialiśmy się, czy „chudził" po ziemi. Kiedy stawiano mu jakieś riyranie, 

czasem na nie odpowiadał. lecz unikał komentarzy, rak ahy nie wkraczać 

w pracę Chereau. Od chwili gdy reżyserem był Patrice, nie chciał się 

wtrącać. (. . ) 

Myślę, że Koltes ro włóczęga, wędrowiec, który. na rubieżach miast. na 

rubieżach świata, ogl<1da miejsca najbardziej odległe, najhardziej zagu

hione. Moim zdaniem, re rubieże staną się centrum świata. Europa. która 

• przekład tytułu za Aldon:1 Skih:1-LiLkc·I 
•• mo;;va o słuchowisku radio;;vy rn 
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był:1 gw1azd;1 pr1,ewodoi:1 ludzko . .;ci, ujrz:tb, j;1k kr:111cc Ś \\i:1u staj:) 

\\. c<.:ntrun1, i rn::.1111 gh,'I )o kie \\ rażl'nic, 7.c ,, . ....,,, o ich . ....,ztuk~t c h umiL'.'iZC7a 

on w centrum \\Sl.)"tko to. co było na peryk·ri:1ch. \V rzc u ywisro..;ci, 

centrum w1·schło jak mu111i:1. a ro, co jest n;1 oh\1 od1.ie z:tc7.yn:1 żyć. 

wchod 1. ic clo centrum. ożj:\\ · i:tć je i sarno st:tjc st <,' ccn tru111. 7.,\CH()f),\'!E 

WY!:Jl/ZEŻE hyłohj dzi.~ ,,. centrum n1i:1.sr;1 li> lllc jest P"'' ic·dz i:1nc. to 

nie jl"" 'ir ,,·yrJ1.n1e po,\·1cclzianc. lee/ jt ·"'- l c 1H r-:h; buko po.ckoruru. ie 

\\ n~t'-'!\·rn (\\ il ·i.: ic. kt<'>rc go \\':.1nu.~ ci. llicr~1rchic i 1nicj-.;c1 U I L'g ~) \\':..ll'"/:1-

sm\I. Z lc'H(JO.\lh \\1RN/.! :/.L 111i c,u ł<>h 1 · 'i<;. n:1 p r; ykl:icl n:1 p L1cu 

C"nu 1rck:. lt1h r:1oq na miq,cu p lac u Concm dl'. 

Ko!tc· , pm,· iacbł. rnt"rn i;jc o d1.i cln ic ) 7.ACHOJ),\[f:(;O \\ ) BR7.F//I. il' i< '.' L 

i.1 1' gr1:.1dk:1 ogrodu. krc'n:.1 l<t pom n1~1no pi l'il.r·~ 1H r\\~1l· i ll<t ktc'nc·j ro ~ lin> 

\\-\'l'OSł\' k:L/lLt in:.K'/.(,.'j . 

·EL,k. kic'<.k n J.,l!n\ ru...,n;1 \\' ro1.11 u il \ ."-po :-. ()h. "·' I. ) \ \ t' , gd y l\' t1JC7 :1...; 1.. ·in 

\\. o gn11Ja;_.l1 1h\1t . LKlh~ t Jl \ \_· h . p 1i.;krn.: ro " IHl) .... L_1j ~ ! .„i~· ,,. k<i n c u 111~,rt\\ L' . 
\\" /ACHO!),\Il[ \\") HR/.F71 ( en 11 :1 111()\\ i 1r1..l ' lll'1 i-;1\' l..: 11111 · j~·z ) k tt' lll 

dziel n icy. hh 1p: 11i:..kiin i L,.' l / \ł.l / anHll /.~:il ,lll L' . l l1(l\\ i \\ 1-.. cc/.LLt C:<l r~ llli 

1ny~li () ll' I ~l ll lTCi \\ i....c l'/ ll. t~ 

Kic'<. h ' cz ~ 1;..1 ' i\· ro l l,' ( ' c e ~ lii. to Jl:"l cel."-. u> 17\ll J _..,i 1.,: \\ < 1C1.\· T t ~1l1iL•rl 

i• .,t p< m ·ro1c·n1 ci <, p 1 1 c: s z ł< '-'Li. ' 1J.;nicnicm . kl<"ir J" "' 0 Ju1c r1 I L'J>cic· 

/. jnln<'g< > 1<;z yk: 1 11:1 drugi. cd l\ d n1.s<„ do p1c·rn ,zl'go· k co 11 .1 

"j(, ;1hso lutntl' l\OL"f\\") k h Jllll ll \" 'ł i ()p;t 1l1 11:1 llW ,. l ll ll l\\" l[l!I itv.pi1:1< ,, 
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)\ \.'I .... i\'. , ;i_ L j.d-\ 1 hli1~ t ..... it; ..; 1niL·rl \\":"J / \ .'>l k (l (10\\ T .I C~l. \ \ ') /V"litl ... ic \ \ .... p o n1-

nk'ni J n: 1--. 1ego l)Ci: t I.c el hy łoh\ qrro.--. 1. l 1cnil·111 ..,pro \\.ltl zi i:..: ·~· ~n1 i crt· 

11 Jku do teg o, P"n i<' \\ .11. to. co Ko ill:' n ,1 r i.,:il I " n ic ż 1 'UL' Ct·cylii 

\\" t1·clt s łow: 1 cl1 " keczua oh1~w i : 1 'i<; 1..1b jl' j p 1-z c·,1/o, , : i coł:IJ'!L' ""' 

\\ ' l : n .-.pn :--.ob \\ C/ :l"-iC (:ecylia ie'f :tn(J\\. \\\."hlo nit;l. L f H71.. '/ S\\~ ) JL' ir(Kl h . 

Tik j:1khy h is1 o ria ludiko.,ci od7y\\ , tł:< popr1.c 1. n i.I' 

\V k: l/( l\·rn r:11.. ic: jc j '' l:tsn:1. jcj lti s lo n.1. k1u r:1 prm,·ad1..1 do picrn·s1.1 ch 

Ink(m-. ;Ll \ \ l' l pr1..cd prz) livclcm I 11., 1..p:i rm\\· (.;1n i cc łl l. 'J :i P<>u .11 J.. u ' ztu 

ki ona rn()\\ i i~z y ki c n 1 tej dziel nicy, a to, Ul jt:st l'U )\\:11n ic js1c p<)\\ r~ 1ca 

po\\ oli. na jpi l' l"\\ l1101.p:11 \ ,k i. :1 potc'lll kcut1:1. Cdy Cccyli:1 111:1 u1nr1...c·( 

,, raca " pr1.v ..... 1. ło ... c- i \\·i d1.i c1ł: ! " "oj~! h is Lu r i ~" 

S. Sa.: Ko ltL''-' n1d\\·j:d . , Co~ t:ikiL·go j:1 h k o O.l 'OIL' nic i ~1111c 1e :,, t il·j~cJ ..._; ~ gdzic

.\I C 

kol\\·il' \... . \\! r(.'WOYlll J1)()J11C!1 Cit.: <.JfO \\ id, 7 ~lC /.)'ll:l Ci'. ll(, ·"-j~· \-\ ni cll 

dohr1.c. (7.y pa 111 s ~Jdl'.i. /. l _' C : l~ cyli<t 1no1l· "' i ~ gcl1. 1c~ Cl.UL cl ( i h rzc ~ 

:'vfy~I<;. że je :-il Lo o~()h~.t na 1. ~ 1\\ · szc \\·y ko r1.enion~t. Ltk: t j ~iki c \\ 1dujl' '-'jt; 

w szi,;d1. ic na ' " icetL'. C:ccyli;1 nic rnoi.c nigd1..ic 1.:1puścić kor1..eni, podob

nie j:1k in nt' post:1ci ZACHCJ!),\ff:"(;() 1\11l3N~l:ŻA . Dopic::rn \\ cit\\ iii 

·'mierci, kiedy cob 'W w cz:1,;ic. pojawia .-'i<; tc::n pmhlc111. I.co po.cd 

.,t t1icru:1 ona zajmuje:: sil.' racz.c·i clrn il:1 ohccn :1 . Dlatego nic ''!dZ\; . ż l'i ii 

hył:t 11a~r;1wdę /.. miasta, jak urr7.)'111Ujc wohec K<!ch:1. l "d:1je tak;1. podoh

nie jak posunc.;ł:thy .,ie do rw[crdzcnia. że: jl'.' t cork:1 ,t;l'.nc r:1b. Ws7.ystko 

ro żehv ud:1,,·a( kohil'tt; ~" i;1rmv:1 i z.chy grać. 

i'vl;"iwio~o mi u.c.;sro o długich ryr:1dach, kt«irc' rnusi;1brn wygbs 1...ać· \\" tej 

szLucc. lecz moim zdaniem to nic "I tyrad). '.)n·na rni c.;clzy Ah:1dc rn 



a Cecylią to naprawd.y monolog w e dwoje. Abaci nie mówi nic, lecz 

mam zawsze wrażenie , że ten tekst jest narisan y dla obu r ostaci . 

S Sa„ Cecylia ma szczególny stosunek do rzeczywistośc i . Wydaje s ię panować 

naci żywiołami natury. Kiedy sroryka Ahada, „hangar rrzenik ają złoc i ste 

rromienic" słońca, a rod koniec sceny. kiedy go opuszcz:1. zw raca si.y 

ku sklerieniu , mówi .zaszło słońce ", i „promienie („ .) !racą swój blask " 

M. C.: Ona ma naturalny stosunek do rzeczywi stości. Rozma,vi<i ze słońcem , 

księ:lycem, wszys tkim, co jq otacza . .Jeśli ucywilizowała si<y, żeby móc 

j eść, r ozostala Z\vi;izana z naturą . Są jeozcze racy ludzie na :iwiecie. 

Istoty blisko natury, isto ty zwią zane z ziemiq, która wciska im s ię 

w story Ci ludzie mogą mieć kont<Jkt ze skałam i, księżycem i nie ma 

nic w rrzyrodzie, co byłoby dla nich obce. 

Przyruszczam. i.e rostaci Koltć·sa nie mogą być obce wszystkiemu , co 

jest żywe, wszystkiemu , co si.y rusza, obojęr ne czy jest to ries czy 

człowie k. Wobec przybycia rego obcego zastanawiaj'! się , czy nowo rrzy

były może im s i ę rrzydać do dalszego życia. 

Postaci ZACHODNIEGO WYBRZEŻA nie majq w iele, żeby L.yć i są tym 

samym rozbawione zbędnych rojęć . kt(>re często narzuc;1ją wysoko zor

ganizowane srołeczeństwa. Oczywiście w takich warunkach nie moż. na 

by żyć, lecz jest jeszcze wielu takich ludzi na świec ie , a Koltes ukazuje 

ich na scenie. (. ) 

\XI ZACHODNIM WYBRZEŻU wszys tko jest rełne życ ia. \XI tej sztuce jest 

niema l ż.e nadmiar bogactwa i trzeha by móc z;itrzymać się jak w książce 

i wrócić. Kiedy s łowa płyną, rna się czasem ochotę rowied zieć: wróćc i e 

i zacznijm;' od roczątku Jest du ży koncrast rnięclzy mieszka ńcami rej 

dzielnicy ;i dwoma obcymi, Kochem Monikq, którzy rrzychodz<1 

z innego świata, j którzy będą zurełnie skołowani w tym obcym im uni

wersurn. \YI konsekwencji , zawsze h.ydą sytuacje. które rohudzają do 

śmiechu : lecz dw ie sekundy wcześniej byli śmy w n<1jz.urełniejszej 

tragedii. Zreszt<1 7. traged ii też się śm iejemy, a ludzie. ktt'>rzy noszą 

w sobie tragedię wybuchaj<! w pewnym momencie śmiechern, inaczej nie 

mogliby dalej żyć. udusiliby s ię . 

.J est w ZACHODNIM WYBRZEŻU pewien e ł emenc łotrzykowski. Chodzi 

o to, żehy rrzeżyć, żeby 'i.yc< dalej. Postaci cbq za wszelką cen.y rrzeżyć 

rno;diwie najwi ęcej, tu , i ocl razu. Ponieważ śmierć jest obecna, bio rą 

życ ie jak jabłko i zjadają je gwałtownie. Trochę jak Don Juan: co pos iać 

tr<1giczna, lecz to nie znaczy, że jes t rosęrna lub uroczysta. 

\YI ZACHODNIM W'YBRZEŻU trag izm. ten rodzaj po trzeby i.ycia romnożo

nej przez sto, zestawiony z życiem i wszys tkim co na,; otacza, rociąga 

za sohą sytuacje komiczne. Nawet jeś li osnowa 1es1 często tragiczna , 

myś lę. że sztuki Koltesa rrzedstawia j ą sytuacje, w których często 

należałoby się ś miać. Zresztą tragi zm i .~miech idą zawsze świetnie 

w rarze . .Jeśli naprawd.y rrzeżywa pan jakie,; tragiczne uczucie i nagle 

jest coś. co nie wychodzi, wybucha ran śmiechem . Jednak że w tragedii 

francuskiej nie można śmiać się narrawd<; \XI tragedii ~zekspira, 

owszem. 

S. Sa.: Z lektu1y tekstu odnosi si.y wraże nie. że Cecy lia jest podobna clo wie l

kich rostaci szeksrirowskich. ivl nżna hy i'! sohie ""yobraz ić w długiej 

sukni row iewa jqcej w 1yrrn jej r o rusze1i . 

1\.I. C: Tymczasc·m sztuka zost:J b zagrana w krótkich su kniach i w krótkich 

sr ócl niczkach (śmiec/JJ. Lel7. 111y . .; l<; rzeu;rwiscw. 'i.<: można hy hyło j ą 

ujrzeć w cen sposóh a w ka 'i.dyrn ra7. ie nie tylko i: !. lecz takze wszystkie 

inne postaci sztuki. 

S. Sa .. Co myśli pani o pragnien iach tych rostaci' 

M . C: Zaw.sz.e myśb ła m, że cbq żyć tam . gdzie s:1 . :J rcllem przez reszt<; czasu 

rnó1N ią znajdują upodobanie w mówieniu że rrzysz łość będz ie ler-

sza1 lecz nie w i e rL ~! w to napra,vdv . 

Postaci ZA CHODNIFCO \VYBR7.f:'Z I nie "'I marzyc1l'larni. rnysl:1cy rni 

o rrzyszłości k·o. r;iu .cj wielkimi korncdiant:1rni , \vyrnysl:ij:1c y111i sobie· 

histo rie . Mówią . że zrobi'! to , albo, że zrobi '! l:.llnto, lecz życ i e nic 

po7.\.\ ;i l:i im na prawd<; położyć się i m:11'Z)'Ć. W !l'n spcN'>b rozurnmvanie 

rostac i 'V)'rmwadz:.i je z ccr;iźniej szo.-ici :1 ich nurzenia sc1 puyjc·m11:1 

woni :1 życia. 

S Sa .. Odnoszę wrażenie . 7c nie n10zn<1 odcl 1,ielić ZACl-fODNfl~·co V<7'1BR7.F)i1 

od innych SI.luk Koltesa. Czy Z:J ll\VJUa p:rni \\' jego te:11rze re wn<1 

spójnosl' 

JI c. T:1k, S<jcll.<;, i.e istnieje ogromna srójno.,ć w jego d ziele. 1\. lożna by n:J\\'(C( 

rowit:d z it: ć. że i.si nieje gdzie:; r ewien rbn . Jest \V jego ri san iu r e\\' 11 :1 

'cisło.oić, kt <'> ra jest 'cis ło . .;ci:1 \\' idkic·j clr:1maturgii francusk iej, n:1 jczy.st

szego stylu . Jego sztuki ukazuj:1 su hrcln11 miesz.:rnin t; nami<;tno . .;c i 

i opanowania ; wszr~tko to wzbogacone jego \\'<ydrówkam1 i rodróż:J n1i . 

ZACHODNIE ~WBRZEŻE 1cst tekstem dcnionicznym rnniew:iż naris<1ny rn 

w spo.sób. kt(Jry przywodzi na Hl }'~ ! lt'k.s ty kl<1sycz.ne . ic::G z n:1gl y1 ni 

7\\ rotami akcji, meJndr:1rn i, rem torz.e ni:i rn i i jes7<7l' raz meandrami , 

które trze h<1 'O\ciai. wł<jczać w wiel ki ruch całości. Trzeb<1 rr7.ez c:.ity o .a, 
rowracać do c:dej wielkiej rrze".to~c i, z:irieczc:towaneJ, z rnnóst" em 

drobnych rzeczy wewn:itrz. 

\XI ten sro:<r>h. gdy gr:1 .si<; Koltesa. trz.eh" hyc." wirtuo1em, lecz na tyle, 

żeby Dponrnieć, że .o; i ę nilll jest. Tr~e li<1 . żl'.I y ro byto j:isne dla tych. 

krórz.v słucha j <) i trzeba wypowiadać zdania j:ikhy miało się cl o czynienia 

1. tyradą J\11cine·a. Koltes ie.st au torc.:rn, kt(J1y o rowiada cni o rewnych 

rzeczach w rak i !>post'ih . że 'ą cll:J mnie ccdkow icie OO\\'e·, a nawet j c .~ li 

S<J nowe, mam wrażeni e, że rozr oznaj.y je w gł~·b i siebie. To właśnie 

srrawia, 'i.e ma się ten rodza j poetyckie j .syrnracii wohc<· autm:i. 

Ko ltes mówi wa m o sprawach, których nie znacie, albo też ktc'ire sq wa m 

znane. lecz odkrywa ne na nowo buclz:ł w w:is rzeczy tak dawne jak 

kt'czua. Aby doj~ć· do tego, żehy go W rełni gr:.i(' i przedscawiać , dużo 

tr1.eba jes7Cl.e roszukiwań. Ze strony :ik torćiw jak i re'iystTÓW. Koltes jest 

nam wspókzesny, lecz mam wr<1żeni e, że ''Yrrzedza nasz czas; pisał ju 'i. 

po naszym czasie. 
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Tekst zamieszczony w programie I71ećitrc des Amandiers u· Nanterre 

Ojciec. Rudolf, zwraca się do Czarnego. który odmawia mówienia, do Abada. 

którego wybierze sobie za syna: „a je.śli to nie on na ciebie doniesie, zrobi to 

ten wściekły szczeniak, który chce uratować swoją skórę: a jeśli nie on, zrobi 

to ta suka, która jest moją samicą: a jeśli nie ona. to ja na ciebie doniosę, czar

nuchu. ja stary i zużyty; ponieważ jest nas zbyt wielu na ziemi a mic· j.,ca na 

niej nie dość." 

Ta kwestia przeż.ycia zdaje się wstrzqsa( tymi wszy,;tkimi postaciami, które zde

rzaj:) się na scenie z szaloną żywotności:! pragnień i marzeń. Lecz jest pośród 

nich ktoś, kto chce uratować swoją skórę bardziej dziko niż inni: Karol, ten, 

który chce się z tego wydostać, ten, który chce odejść. przejść na drug:! stronę. 

zmienić obóz. aż do karykatury samochody, forsa. ciuchy. To dzisiejsza ambicja, 

a więc jest ro opowieść o pewnej zdradzie, a więc opowid<' o pewn)'ll1 upad

ku. Zdradzić innych, przeżyć jako fatum fakt, że można z tego wyjść tylko 

samemu. i że zrobi się to na plecach inny.eh. I Karol, ten .,wśc iekły. szczeniak", 

pozna. jak wszyscy tutaj wokół tego hangaru, nieuchronne następstwo godzin 

dnia, strachy i koszmary nocy., kiedy zdrada wydaje się tak straszliwa a jednak 

rak łatwa. zbyt konkretne plany. które powstaj:! tylko za dnia, w słońcu, i które 

są brzydkie jak samo południe, gorzkie i trudne. i tak rzeczywiste, że nie 

powiodą się. silą rzeczy. Lecz dzień i noc nie spotykaj<) się, i w głowie Karola 

świat rzeczywisty i świat marz.eń dalej będą się zderzać. 

Ten hangar jest tu miejscem duszy, gdzie wszyscy wejd<!, żeby szub( ciem

ności, wielkiego cienia, aby uporać się ze swoimi kryzysami. ze swoimi 

niepokojami. Cecylia, matka, zacznie swą gadaninę dopiero o zmierzchu: Koch 

zaczeka aż powróci noc, żeby położyć kres swoim dniom i dokonać tego. 

czego poprzednia noc mu odmówiła: Monika złamie się. ta, która wierzyła, ie 

wytrzyma do końca: Fak i Klara poznają, że ich zwycięstwo jest jeszcze jedn<j 

przegraną. A rankiem trzeciego dnia, Karol, ten ambitny. wyruszy w długą 

podrói. 

Wielka siła tej sztuki polega z pewnością na tym, że wszyscy ci ludzie są 

naprawdę dzisiejsi. je.;Ji Bernard Koltćs myślał o wszystkich tych poszczL"gólnych 

osobach, to dlatego, że starał się je poznać, jeśli napisał tę sztukę z ich 

udziałem. to dlatego, że chciał je zrozumieć, a je~li my je wam dziś pokazuje

my, to dlatego, że trzeba je kochać. 

Pokochać tę sztukę i ją odkryć, odkryc' precyzję jej pisma, muzyczną perfekcję 

jej kompozycji, a także, podczas całych tygodni prób, dać się terroryzować 

stawką, jaką nam narzuca: re ambicje, te niepokoje, te nieumiarkowane i nie

nasycone pragnienia są naprawdę dzisiejsze, nie sprzed dwudziestu lat. Trudno.ść 

leży być może w tym: marny nosy przylepione do rzeczywisto:ici, której nie 

umiemy zobaczyć. Bernard Koltes pokazuje nam ją: ani patetyczną, ani senry

menraln<!, nie wywołującą żadnej tęsknoty. i pozostaj<1cą tym. czym jest twardą. 

lecz w strzępach, rozdartą i zwartą, a zwłaszcza zabójczą i śmieszną zarazem. 

Niech będzie jasne, że jest to pisarz, któremu chcę pozustać wierny. Za rok 

będzie inna sztuka, za dwa Jata jeszcze inna. i znów, w kilka osób, razem 

z Bernardem, będziemy ten ;wiat, nasz świat. próbować zrozumieć, 

i opowiedzieć. 

Patrice Chereau 
przelożyl Mirosław Loba 
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