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Bernard Marie Koltes 
Fot. Elsa Ruiz 

„Co to za dom, do którego mnie wprowadzacie, i który jest tak dzi
wną budowlą? Co znaczy zadziwiająca wysokość różnych murów, które 
ją otaczają? Dokąd mnie prowadzicie? 

Marivaux 



Michel Vinaver 

O Koltesie 

Dzieło skończone. Dzieło, które przerwała katastrofa, śmierć u progu dojrzałoś
ci, tak samo jako było z Watteau, Mozartem, Kafką. Ajednak dzieło, jak w przypadku 
tamtych, skończone. 

Gdyby bowiem ci trzej jeszcze przez trzydzieści lub czterdzieści lat mogli konty
nuować swoją twórczość (to znaczy gdyby ich życie osiągnęło normalną długość), wszy
stko wyglądałoby dziś odmiennie, a dzieje malarstwa, muzyki i literatury przybrałyby 
zgoła inny obrót. Oto paradoks, który właściwie nie mieści się w głowie: dramatyczne 
cięcie, spowodowane śmiercią młodego geniusza w pełni sił twórczych, budzi w nas 
uczucie pustki, a jednocześnie sprawia, że jego dzieło ujawnia nam się jako całkowi
te, skończone. Wszystko bowiem zawiera się w tym, co jest. („.) 

Z Koltesem-człowiekiem właściwie nigdy s ię nie zetknąłem i, jeżeli mi wiado
mo, w naszej działalności nie było żadnych punktów stycznych. W 1983 roku od
kryłem tekst Walki czarnucha z psami i doznałem wrażenia, że oto być może obcu
ję z wielkim dramatopisarzem. Dopiero niedawno przeczucie to zmieniło się w 
pewność. 

Na jakiej podstawie - nie mając jeszcze dystansu, jaki stwarza czas - można orzekać 
o formacie dzieła, przewidywać, że przetrwa chwilową modę i ostanie s ię, nawet gdy
by miało na krótko pójść w niepamięć? Co pozwala na taką pewność, zwłaszcza w 
dziedzinie teatru, gdzie tak trudno dziś oddzielić walory spektaklu od wartości wys
tawionego tekstu? („.) 

We wspomnieniach z przedstawień nakłada się na siebie zbyt wiele elementów, 
których nie potrafię odróżnić. Na wrażeniach z lektury nie polegam na tyle, by na ich 
podstawie formułować sądy. Powiedzmy jednak, że wrażenie ogólne musiało być do
statecznie silne (rozmach w traktowaniu tematów, oryginalność spojrzenia), skoro wy
wołało chęć dokładniejszego przyjrzenia się całemu zjawisku. Ta właśnie chęć nur
towała mnie niejasno, potęgowana przez sprzyjające okoliczności, aż wreszcie skło
niła mnie do staranniejszej eksploracji wybranego fragmentu. l oto w miarę zgłębia
nia go ujrzałem, jak rozpościerają s ię przede mną niewyczerpane pokłady energii , 
świat nieskończonych odbić i znaczeń. Właśnie na poziomie najdrobniejszych mole
kuł tekstu , gdzie treść i forma są nierozłączne , dostrzegłem oczywiste znamiona ge
niuszu , źródło radości. W samej materii bowiem oglądanego pod mikroskopem Kol
tesowskiego tekstu znajdujemy nieustannie pojawiające się eksplozje natury poetyc
kiej, dzięki którym rozwija się akcja, niezależnie od wszelkich związków przy 

czynO\.vych. W zazębianiu się poszczególnych kwestii, w sposobie łączenia się zdań 
i słów w obrębie tej samej wypowiedzi, przy całkowitej jedności treści i formy - od
słania się osobliwa gra namiętności i idei, ulotnych inklinacji i wielkich tematów uni
wersalnych. Z tej gry rodzi się fabuła, tworzą postaci, rysują się i przecinają okreś
lone przestrzenie, zderzają się lub stapiają w jedno obszary przeszłości i przyszłości. 
Z ciągu rozproszonych chwil krystalizuje się trwanie, uparcie wykluwa teraźniejszość, 
złożona z wszelkich sytuacji ludzkich, z najdrobniejszych drgnień duszy. To jest właś
nie teatralna teraźniejszość, to jest teatr. 

(„.) Na dzieło teatralne Kołtesa składa się sześć sztuk (w tym jedno tłumacze
nie)*, opublikowanych i wystawionych w latach 1981-1988, czyli dorobek siedmiu 
lat. I za każdym razem, przy każdej kolejnej sztuce, następuje „skok w bok" w sto
sunku do utworu poprzedniego. Jakby pisarz odwracał się plecami do niedawnej 
przeszłości, odrzucał dotychczasowe osiągnięcia, by zrobić coś innego lub tylko ina
czej; odmiennie potraktować teatr, swój styl, zaskoczyć samego siebie. To siła odśrod
kowa. Jest także siła dośrodkowa , która sprawia, że pisarz oddala się od swych śladów 
tylko po to, by pewniej trafić do tej jedynej rzeczy, wciąż tej samej, którą od początku 
usiłuje powiedzieć . To właśnie sprawie, że dla nas, widzów i czytelników, Koltes jest 
natychmiast rozpoznawalny, w każdej chwili i w każdym fragmencie. W jego stylu 
odnajdziemy przewrotną jedność, która współistnieje z linią pełną uskoków, ostrych 
zakrętów, przełomów. 

Dzieło skończone, które zaledwie rozpoczyna swój żywot. 
Jako motto swej ostatniej sztuki Le retour au desert (Powrót na pustynię) - Koltes 

wybrał dwa wersy z Szekspirowskiego Ryszarda I!!: 

Gdy korzeń usechł , czemu kwitnie gałąź? 
Gdy brak jest soku, czemu liść nie więdnie? 

Przefożyl Piotr Szymanowski 

Michel Vinaver, wybitny dramaturg i prozaik francuski, ur. 1927. 

*la nuitjuste avant /es/orfo , Combat de nt;gre et de chiens, Quai oues/, Dans la solitude des champs 
de colon, le relour au deser/ i przekład Opoiviefri zimowej Szekspira, Roberto Zucco ukazał się drukiem 
_jesienią 1990 roku, półtora roku po śmierci Koltćsa, już po powstaniu szkicu Vinavera. 
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Bernard-Marie Koltes 

Hangar na zachodzie 
(notatki) 

Nad Hudsonem, na zachód od Manhattanu, widniał niegdyś wielki hangar, część 
dawnych doków. Port nowojorski przesunął się z czasem w stronę Brooklynu, więc 
hangar ów, jak i inne, stał się zbędny dla hurtowników i bezużyteczny. 

W roku 1983 burmistrz Nowego Jorku w trosce o bezpieczeństwo i moralność 
publiczną nakazał ogrodzić go wysokim, drewnianym płotem; zjawiły się i straże z 
psami. W rok później budynek poszedł do rozbiórki i dzi ś nie pozostało już nic prócz 
pomostu, wiodącego ku sterczącym z fal fundamentom. 

Zapragnąłem napisać sztukę tak, jak wznosi się hangar, czyli budując najpierw struk
turę , sięgającą od podwalin po dach, bez ścisłego wnikania, czym przyjdzie ją wypeł
nić: przestrzeń obszerną i podatną, fonnę dość nośną, by mogła zawrzeć w sobie inne. 

Mało miejsc dawało, jak ów zlikwidowany hangar, poczucie, że pod jego dachem 
zdarzyć się może wszystko - mam na myśli wszelkie sprawy nieprawdopodobne gdzie 
indziej . Toteż, rzecz jasna, moim pierwszym pomysłem było zetknąć tam dwie oso
by, które nie miałyby ź.adnych szans spotkać się nigdy i nigdzie. Są to Koch i Abad . 

... Zdarza się czasem, że będąc z kimś, w kim nie znajduję żadnego, ale to żadne
go (prócz jedzenia, chodzenia i spania) podobieństwa do kogoś innego, zadaję sobie 
pytanie: a gdybym sobie przedstawił te osoby, co mogłoby się zdarzyć? W ź.yciu co
dziennym, oczywista, nic by się nie zdarzyło: psy świetnie współżyją z ludżmi, nie dzi
wiąc się wciąż różnicom. Bywają jednak okoliczności, przypadki lub ściśle określone 
miejsca, zmuszające do wzajemnego przyjrzenia się sobie i rozmów, że wspomnę woj
nę lub więzienie; jedno z nich to ów hangar, jeszcze innym jest na pewno scena teatm 

Po trosze jest więc tak, jakbym w tej sztuce postawił twarzą w twarz postać za
czerpniętą z własnego dzieciństwa, z drngą, wywodzącą się z meJ młodości. Myśląc 
o tym dzieciństwie, spędzonym w mieszczańskiej rodzinie wojskowej na francuskiej 

Bernard Marie Ko/fes 
Fot. Elsa Ruiz 



prowincji - i o mojej młodości, nie będącej ani mieszczańską, ani wojskową, ani pro
wincjonalną, ani francuską - widzę oczyma ducha, jak mierzą się przy powitaniu wzro
kiem, zażenowane i układne, by po ceremonialnym uściśnięciu rąk co rychlej się roz
stać, póki nic jeszcze nie zaszło: jedna z portfelem drugiej, druga zaś wycierając so
bie dłoń chusteczką. Stanowiąc jednak w mojej prywatnej chronologii następstwo, 
czyli poddane długiej, uważnej kon-

to pytanie oznaczałaby odmowę zrozumienia faktu, że rezultat musi być w każdym 
przypadku taki sam: dla Kocha, dla Abada, dla Karola, dla Rudolfa, słowem - dla wszy
stkich; śmierć Kocha, jeśli zabił go Abad, to jeden punkt widżenia, zaś jeśli Koch 
popełnił samobójstwo - punkt widzenia odmienny. Czemuż każdy nie miałby mieć 
własnego zdania o tym, który z tych tropów jest fałszywy? 

frontacji, mogły - że tak powiem - za
prezentować się na scenie. Tak właś
nie Koch dla swych celów posługuje 
się Abadem, a Abad Kochem, aczkol
wiek bezwarunkowo trzeba, by się po
rozumieli, pojęli dokładnie, czego 
chce drugi, po czym doszli do pewnej 
wspólnoty interesów. 

TEMAT 

W Zachodnim wybrzeżu, staram 
się o maksymalną jasność założeń: 
skłania mnie to do rozmyślnego za
ciemniania założeń fałszywych. 

Weżmy na przykład Kocha. Na
zbyt często ma się ochotę, kiedy ktoś 
opowiada wam jakąś historię, pytać 
„dlaczego?"; tymczasem myślę, że py-
tanie, jakie winno się stawiać, brzmi 
,jak?". Stojąc w oknie i patrząc na 

Na zachód od Nowego Jorku, na Manhattanie, w zaułku West Endu, tam, 
gdzie znajduje się stary port, są doki; w szczególno ·ci j eden z nich, nieuży 

wany, duży pusty hangar, w którym spędziłem , w ukryciu, kilka nocy. Jest to 
miejsce nadwyraz dziwne, schronisko dla biedaków, pederastów i zakazanych 
transakcji miejsce, gdzie policjanci nie przychodzą nigdy, z trudno zrozumia
łych powodów. Od momentu wej ścia tam zdajesz sobie sprawę, że znajdu
jesz się w uprzywilejowanym zakąlku świata, jak w kwadracie tajemniczo opu
szczonym w środku ogrodu, gdzie rośliny będą rozwijać się inaczej; miej ce, 
gdzie nonnalny porządek nic istnieje, ale gdzie wytworzył się inny, bardzo 
ciekawy. 

( ... )Miałem ochotę mówić o tym małym mi jscu ma ziemi. wyjątkowym, 

ale jednak nie całkiem nam obcym ; chciałbym zdać sprawę z tego dziwnego 
wrażenia , jakie odczuwa si<( przechodząc przez tę olbrzymią przestrzeń , po
zornie opuszczoną, z jej zmianą świateł podczas trwania nocy, widoczną przez 
dziury w dachu , hałasem kroków i głosów, które rezonują, szelestami. ocie
raniem się o kogoś, ręką, która wczepia się znienacka. 

B.M. Koltes 
Des lieux privilegies 

pierwodruk Europe, kwiecień I 983 

POSTACIE 

Naiwna wiara, że człowiek prze
grany to ten, któremu w najprostszym 
sensie tego słowa „nie wyszło", wie
dzie do błędnej myśli, iż postacie Za
chodniego wybrzeża są przegrane. 
Zdarzają się, oczywista, „przegrani", 
którzy nigdy nie poddają się poraż
kom, lecz generalnie biorąc, opinia ta 
nie ma sama przez się wiele sensu. 
Dajmy na to Karol, który inkasuje se
rię porażek, umiera, by tak rzec, za
spokojony, a nawet - całkiem zaspo
kojony. Porażka jest bowiem czymś 
innym niż niemożność zaspokojenia 
pragnień; to jedna z form złożoności 
pragnień, pragnienie samo w sobie. 
Karol jest dość zręczny, odważny i po-
zbierany wewnętrznie, by żyć. Doty
czy to i pozostałych postaci: korzyść 

przechodniów, nie pyta się przecież bez przerwy: „Jakim cudem ten pijak jest tak za
pruty?", „Dlaczego ta dziewczyna jest siwa?", „Czemu ten facet mówi do siebie?". 
Wszelka bowiem odpowiedź na takie pytania okazałaby się zapewne banalna, nie
pełna i wiodąca do najróżniejszych błędów i uprzedzeń. Jeżeli idzie o Kocha, zakła
dam, w formie wstępnej hipotezy, iż zamierza on skończyć ze sobą; strasznie mnie 
drażni, gdy żąda się tu uzasadnień, bo w istocie mało co one znaczą: mogę dać ich 
dziesięć tysięcy - wszystkie ułomne lub siebie warte. Tak czy owak, Kocha pobudza 
ta właśnie chęć, i to, co jest ważne - to wiedzieć, co ma zamiar zrobić, jak też, co 
przez to wywoła i ujawni w swym otoczeniu. 

z opowiadanych historii - to możność odkrycia najlepszego z możliwych końców. Moż
na więc wyjść od zasady, że każdy w pełni osiągnie to, czego chce lub co ma osiąg
nąć; ilość trupów i rannych nic tu nie zmienia. 

Z tychże względów do śmierci Kocha dochodzi za sceną: wyłącznie dlatego, by 
uniknąć odpowiedzi, czy zabił go Abad, czy też Koch zabił się sam. Odpowiedź na 

(„.) Uczucia traktuje się czasem niczym pojęcie ruchu w epoce przednaukowej, 
z wyjaśnieniami w stylu: „Płomień wzbija się, a kamień spada". Nieśmiertelne uczu
cia - to coś na kształt wiecznych praw mechaniki: przejściowe głupstwa. 

W tej sztuce nie sposób znaleźć niczego prócz scen kupczenia, wymiany, handlu; 
wierzę, że trzeba starać się pojąć, jaki typ handlu tu funkcjonuje, i jakie są jego nie
zbędne zasady, nim dojdzie się do wniosku, że jest on niczym innym, jak pozorem. 

Można powiedzieć naturalnie - i bez wątpienia powiedzieć trzeba, by zagrać tę 
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sztukę - że Monika obdarza uczuciem Kocha, Klara Karola, Karol Abada. „ Co do 
mnie - nie wiem. Być może. Lecz w każdym przypadku wiem, że błędem jest myś
leć, iż powiązania miłosne są przeoczone, ukryte lub sztuczne. W tym, co łączy Karo
la i Abada, i co popycha pierwszego z nich, by najdos!owniej ofiarował drugiemu 
śmierć, brak podbudowy jakiegokolwiek „kocham cię" . W istocie zresztą nie są to 
nigdy sytuacje piętrowe, tające w głębi owo „kocham cię"; już bardziej są to „ko
cham cię", kryjące wewnątrz złożone sytuacje - Monika jest tu przykładem. 

TEATR 

Scenę pojmuję po trosze jako miejsce prowizoryczne, z którego opuszczeniem 
postacie stale muszą się liczyć . To jakby miejsce, gdzie stawia się problem: nie tyle 
obraz prawdziwego życia, co wymykania s ię mu. Rozstrzygnięcia zawsze wychodzą 
na jaw, jakby rozegrały się już poza sceną - trochę tak, jak w teatrze klasycznym. 

Samochód na scenie stanowić może dla nas - jako pokolenia kina - symbol za
przeczenia teatru: pędu , zmian miejsca itd. Zasadą teatru pozostaje jednak odrzuce
nie sceny, by odnaleźć prawdziwe życie. Z tym, rzecz jasna, że nie całkiem jestem 
pewien, czy owo prawdziwe życie istnieje gdziekolwiek, a także, czy postaci, porzu
cając na koniec scenę, nie odnajdą się na jakiejś innej scenie, w innym teatrze, i tak 
dalej. Być może to właśnie jest kwestią fundamentalną, która pozwala teatrowi 
trwać. 

Mam zawsze po trosze wstręt do teatru , jako że teatr - to przeciwieństwo życia , 

zawsze jednak z miłością doń powracam, gdyż jest to jedyne miejsce, gdzie mówi 
się, iż to, co widzimy - to nie życie . 

Nie piszę bynajmniej swych sztuk na wzór scenariuszy filmowych: relacjonuję naj
zupełniej odmienne sprawy, całkiem inaczej niż kino. Kina nie tworzy zaparkowany gdzieś 
pojazd; nie czyni go kształt miejsca, scenografia czy stwarzająca różnicę aparatura - isto
tą jest użytek, jaki się robi z ich funkcji. Oczywiście, piszę sztuki umieszczone w plene
rze, jako że nie mam ochoty pisać historii, toczących się w kuchni. Lecz jestem pewien, 
że żadna z moich trzech sztuk nie mogłaby zaistnieć gdziekolwiek poza sceną teatru. 

( ... ) Nie jestem dobrym widzem teatralnym: wolę obejrzeć tysiąc kiepskich fil
mów, bo sądzę, że zawsze da się jeszcze wyłapać coś wartościowego. Tymczasem w 
teatrze ... Często próbuje się tam ukazywać sens rzeczy, o których mowa, lecz rzecz 
sama opowiadana jest źle; w takich razach - jak sądzę - lepiej twierdzić, że tak chcą 
sobie autor czy reżyser, i już. 
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( ... ) Widząc na przykład , jaki użytek czyni się na scenie z ciemności (bądź świa
teł), mam zawsze chęć wyjść z sali: jest jasno, postaci prowadzą dialog; światło gaś
nie, podłoga skrzypi, maszyneria dudni, coś rzępoli, cały czas nic się nie dzieje, uwa
ga przechodzi w bieg jałowy; nagle rozbłyska światło, goni jednych lub przyszpila 
innych; trzeba trzech replik, by wiedzieć, czy minęła godzina, czy dziesięć lat, i na 
nowo wciągnąć się w akcję aż do następnego ściemnienia. Jeśli mamy prawo do ta
kich praktyk w teatrze, będ z ie on zawsze niższy wobec innych technik. Co do mnie, 
w tej sytuacji pójdę raczej do kina: mniej wyszukane chwyty, zmiana szpuli nie trwa 
i pięciu minut, jak też nie słychać aktorów, potykających się w mroku o meble. 

AUTORZY 

Sądzę, że reżyserzy wystawiają zbyt wiele sztuk „repertuarowych". Reżyser he
roicznie wierzy, że zdoła wystawić autora współczesnego pośród sześc iu Szekspirów, 
Czechowów, Marivaux i Brechtów. Nieprawda, że autorzy sprzed stu , dwustu, trzy
stu lat opowiadają historie współczesne (choć klucz zawsze s ię znajdzie) - skądże: 

nikt przecież nie uwierzy, że dzieje miłości Arlekina do Lizetki są współczesne. To 
nie to samo, bo miłość wyraża się dziś inaczej. A co rzec o autorach, którzy pisane 
dziś historie o paziach i hrabinach lokują w osiemnastowiecznych pałacach'! Sam bar
dzo podziwiam Czechowa, Szekspira, Mari vaux i staram s ię od nich uczyć. Skoro jed
nak w naszych czasach nie starcza autorów tej klasy, myślę, że warto raczej zagrać 
autora współczesnego, przy wszystkich jego brakach, niż dzies ięciu Szekspirów. ( ... ) 

KONIECZNOŚCI 

Postępujemy być może - jak sądzę - w myśl tychże praw, jakie objawiają się w 
mechanice czy astrofizyce. Tak więc kamień spada na ziemię nie za s prawą sympa
tii , solidarności czy żądzy: spada poza wszelkim sensem moralnym. Dopiero a poste
riori, kiedy już spadnie, znaleźć w tym może jakiś piękny powód. 

Mamy więc, niczym w systemie słonecznym, kamyk w ciągłym upadku - ku słoń
cu: przy dostatecznym przyciąganiu wtórnym, ruch przekłada się na orbitę wokół słoń
ca; przy zbyt słabym lub nadmiernym czeka go - myślę - zguba. 

Wydaje mi się, że prawa te są nieusuwalnie obecne, aż do końca, we wszystkim, 
co piszę . Żądać ode mnie, żebym napisał sztukę czy powieść bez któregokolwiek z 
nich, nawet najdrobniejszego, skrytego jak igła w stogu - znaczy tyle, co żądać od 
fotografa, żeby zrobił zdjęcie bez światła. 

p17e/ożyl. )agon 

Fragmenty wywiadu, udzielonego Alainowi Prique dla „Thb tre en Europe" 



Quai ouest 

Wielka rodzina Atrydów 

lachod11ie Hyhr:::ei:e jest trag di ą. jak tragedie antyerne: postacie ot
wierają przed nami swe. erca i mózgi (stąd dlugie tyrady, monologi, lo
goree emocjonalne); jedność mi j ca. jedno:ć czasu; w zakończeniu -
śm i rć, mart\\ i, którymi usłana jest ~cen a. Jednak historie opowiada
n · prlcz staroż tnych to histone rod7inne - Labdak idowic, którzy wy
bij a ją ·i wza.icnmnie z nadmiarn milo. c1. czy try<lzi - którzy docho
dzą do kra1iców nienaw iści. Dziś . koniec z rodzinami królcw kim i; nic 
ma już królów w naszy h sztukach wspólczesnych. Tra~edia nie jest 
przypisana do losów wyjąLl<O\\ y h. \: sz 'cizi są Andromachy, w każ

dym dzi m1iku tclcwizy.111_ m \\ idzim · je. kobiety na dn ie upadku. ro
dzi ny rozbite przez vojnę. lub rn;dz . T ni v1:nątr7 rodziny rozgry
\ a si~ traged ia. Być może jest to nm\a świad mość XXI . tulecia. a tak
że sztuk i Kolte ·a: globa!Jzacja zdarzeli . Odtąd, ludi ' ćje ·t \\ i el ką ro
dziną. Lecz nic wą, wymarzoną przez śwtecon . ·eh. wielką rodziną 
brakr ·ką i opi eku11czą. To rodzina Atrydow. ta. k tórą sie zabija i któ
rej dzieci ~ie; po.lcra. 

W rezultac ie dz.i ci te - Klara i Karol. druga generacja - ci. którz 
urodzj]j : ię jui tutaj, z rodziców emi1.mtn tÓ'A trrymani są w imadle 
przez ta rsze pokolenie. Z jednej trony. prtcz spolL•rn:1·1 ·t\\o. które w 

Q11ai 11ue.1·1 reprezen t ują bogaci, K eh i M nika, l\Hacający się do nich 
wyłączn ie z pogardą i niena vi cią i traktuj<\CY ich tak, jak traktuje się 
.,nędzarzy"; z dmgiej strony przez złor1cczcma rodziców. którzy widzą. 
1ak ich dzieci wyp i e rają si ę swego pochod1cnia. jak brakuje im dumy 
i godnośc i i jak nie zamierzają p dtrzym_ wać wartosci. które dla mch. 
rodzicó\ , ą cz rnś z· sadmczym. choć cal kicm już archaicznym. W ten 
~posób Kollcs opowiada bardzo prcc jnic u trag dii owego drugie
go pokolenia, wykorzenionegu i nieLdolncgo do integracj i. 

Adel Hakim 
Pieniąd::t: Jaka c:::v.icicc 
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Osoby: 
Koch , Maurycy, 60 lat; Pons, 
Monika, 40 lat. Cecylia. 60 lat. jej 
córka Klara. 14 lat: 
jej mąz Rudolf. 58 lat; i Karol . ich 
syn, 28 lat. Chłopak nazwany Fak, 
w wieku około 22 lat. 
I mężczyzna około 30, bez imienia, 
którego Karol na początku nazywa 
dwa czy trzy razy „Abad' '. 

Firma JAGUAR POLAND 
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Epitafium nie będzie 

(niepublikowany ostatni wywiad radiowy Bernarda-Marie Koltesa 
udzielony Lucienowi Attounowi w styczniu 1983 - fragmenty) 

L.A. Znaleźliśmy się tutaj we foyer teatru, być może dlatego, że 
jest to miejsce, w którym rozmowa przyjdzie panu szczególnie łatwo. 

Tu, gdzie słychać dźwięki całej tej maszynerii .. . 
B-M.K. Nie czuję się lepiej w teatrze niż gdziekolwiek indziej. Teatr 

nie jest moim ulubionym miejscem. Ja pracuję u siebie w domu„. i nigdy 
nie postawiłem nogi na próbie, czy w kuluarach„. 1e powiem, że go nie 
cierp ię, w końcu grane bywają w nim moje sztuki, ale swobodniej czuję 
się np. w bistrach arabskich. To prawda' W arabskich, czy ogólnie - w 
afrykaóskich. 

L.A. Ach, więc pociąga pana egzotyka! 
B-M.K. Skąd' To żadna egzotyka I gzotyką dla mnie jest przeciętny 

Francuz, czy najogólniej człowi ek kultu ry zachodniej. Daję panu słowo, że 
właś'nie dlatego wyprowadzam się L dzielnicy, w której obecnie mieszkam, 
gdyż czuję siQ w niej źle. To oczywiste i jasne. ienawidzę ludzi Zachodu I 

L.A. Dlaczego? 
B-M.K. To żadna sztuczka filozoficzna. Po prostu ich nienawidzę. 

Głęboko nienawidzę . 

L.A. Ale dlaczego? Cóż takiego oni panu zrobili? 
8 -M .K. Znajduję ich niewiarygodn i<:: aroganckimi, pró7nymi do sza

leństwa , uważają siebie za p pck świata , są agresywni„. 
L.A. Czy nie wydaje się panu, że opowiadając to, jest pan nieco 

surowy? 
B-M.K. A dlaczego miałbym ich oszczędzać, lub uważać, by kogoś nie 

u razić') 

Kiedy widzę jak w korkach samochodowych warczą na sieb ie i są go
towi dosłown i e zab ijać i mordować. Codziennie, codziennie szal ńczc sce
ny. W metrze, w autobusie„. Mam wrażen ie , że wokół mnie przechadzają 
się mordercy i to mordercy w sile . W dodatku rzeczywiście się mordują. 
Mordują sąs iada, kogoś, kto s tuknął im samochód, kto pozbawił ich pra
cy„. Tak, to mordercy„ . 

L.A. Czy tę rzeczywistość można znaleźć w pańskich sztukach? 
B-M.K Myślę, że tak. A ta, którą właśnie piszę będzi e wyłącznie o 

tym„. 
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L.A. Jej tytuł? 
B-M.K. Roberto Zucco. 
L.A . Gdybym wypowiedział słowo : przyjaźń, co mógłby pan do 

niego donucić? 
B-M.K. Nic poza tym , że uważam ją za rzecz najistotniejszą. 
L.A . Ma pan wielu prLYjaciól? 
B-M.K. Bardzo, bardzo niewielu. 
L.A . A słowo: miłość? Z pewno' cią nie robi na panu żadnego 

wrażenia. 

B-M.K. Cóż pan opowiada. Gdyby nie było miłości , wszyscy już 
dawno byśmy się powiesili . Wie pan , mimo wszystko moje życie wcale 
nie toczy s ię na miłosnej pustyni. Tylko, że miłość może przyjmować 

fonny„. przybiera wszelkie możliwe formy. Mówię zupełnie szczerze, gdy
by miłości nie było, dlaczego miałbym żyć, po co bym jeszcze ży l„'7 

L.A. A czy to się da pogodzić z pańską samotnością? 
B-M.K. Tak, oczywiście. Oczyw iśc ie . Miłość jest zaw. ze tragiczna. 

Chyba, że jest jakaś nędzna, płytka„. Proszę spojrzeć na hi. torię wie lkich 
miłości, one wcale nie są radosne. Są tragiczne i p iękne, i całe :;LcLęście, 

że takie są. Inaczej życie byłoby piekłem . 

L.A. Aż tak?! 
B-M.K. Cóż by się liczyło w życi u '.1 P i eniądze? Zarabianie pieni ędzy i 

ich wydawan ie? 
L.A. Może przyjaciele? 
B-M.K. No, przeci e)'. to właśnie jest miłość. Przyjaźń - to miłość . 

Prawdziwa. To nie ma nic wspólnego z „uprawian i ' m miłości". 

Twierdz iłbym nawet, że stanowi przeszkodę. Zawsze uważa łem, że j eś li 

się j akąś osobę kocha, to się z nią nie sypia. 
L.A. Ale dlaczego? Bałby się pan coś popsuć? 
8 -M. K. Ja s ię niczego nie boję . Po prostu nie mam ochoty sypiać z 

osobami, które kocham i nie umiem kochać osób, z którymi sypiam. Co 
pan chce, żebym panu powiedzia P To po prostu tak jest. 

L.A. Rozumiem, ale najbardziej rozpowszechnione teorie mówią, 
że lepiej poznajemy daną osobę właśnie „uprawiając z nją miłość". 

B- .K. To prawda. Poznajemy lepiej , co nie znaczy, że kochamy. 
Owszem, to pomaga w poznawaniu. 

L.A. Zawsze jeśli kogoś kochamy, chcielibyśmy go kochać jeszcze 
bardziej, a wobec tego bardziej go poznać . 



B-M.K. Tak, lecz innymi drogami ... 
L.A. Czy w tej materii bylby pan gotów udzielać rad? Jest pan 

wszak czlowiekiem doświadczonym, który wiele się nauczy!. 
8-M.K. Nie. 
L.A. Nawet przyjaciolom, gdyby o to prosili? 
8-M.K. Może ... Tak, ale ze wszystkimi możliwymi zastrzeżeniami, 

gdyż doprawdy, rady ... Byłoby lepiej , gdybyśmy sami umieli sobie ich 
udzielać. 

L.A. Można powiedzieć, że 
pan jest człowiekiem, który 
uznawszy coś za szczególnie 
ważne, potrafi się tego uczepić 
i konsekwentnie dążyć do celu .. 
Z drugiej zaś strony, świado
mość że na końcu tej drogi 
czeka samotność i śmierć 
sprawia, że bywa panu wszys
tko jedno. Czy mam rację? 

B~M.K. Całkowitą. To dlate
go jestem uparty. Bardzo wcześ
nie powiedziałem sobie, że nie 
będę robił pewnych rzeczy, że 
życie nie jest tego warte. Bardzo 
wcześnie powiedziałem sobie, 
że będę robił jedynie i ekskluzy
wnie to, co będę chciał robić. 
Musiałem znieść wiele, koszto
wało mnie to mnóstwo trudu, 
aby się tej koncepcji trzymać. 
Nie uważam, żeby moje życie 
było aż tak ważne, istotne i ab-
solutnie potrzebne, aby je spełnić do końca. Jednocześnie nie znajduję ża
dnych istotnych powodów, by je przerwać . 

L.A. Czy jest pan człowiekiem wierzącym? 
B-M.K. Nie. 
L.A. To znaczy nie wie pan, co się stanie „potem"? 
B-M.K. Nie wiem. Co się ma stać? Nic się nie stanie. 
L.A. Jest panu wszystko jedno ... 
B-M.K. To chyba oczywiste ... 

L.A. A co pozostawi pan po sobie odchodząc? Nie powie mi pan, że 
pisze dla teatru, spotyka się z ludźmi i oddaje się tym wszystkim ziem
skim czynnościom nie wierząc w ich ens ... ? 

B-M.K. Szczerze panu powiem, że mam głęboko gdzieś to, co stanie 
się, kiedy już umrę . Mam to naprawdę głęboko gdzieś. 

L.A. A gdyby mial pan ułożyć jakieś epitafium na swój grób? 
B-M.K. Epitafium nie będzie. Mam nadzieję, że zostanę spalony i 

rozsypany w naturze. Żadnych 
nagrobków, nie. Chcę 
całkowicie zwoJnić miejsce i nie 
zajmować dodatkowo terenu , to 
mi się wydaje okropne. 

L.A. A testament? Wiem, 
że nie po iada pan potomków. 

B-M.K. Jeśli chodzi o testa
ment? Cóż, prawa moralne do 
moich tekstów pozostawię 
Wydawcy i Związkowi Au
torów. Korzyści z praw autors
kich zostaną przeznaczone na 
szpital w Zairze, który mam 
nadz ieję wybudować pewnego 
dnia , niebawem ... 

Spisał i przełożył 

Marian Mahor 

13 



In Our Time Magnum 
Fot. Rene Burri 
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Bernard-Marie Koltes 

Uwagi Biograficzne ułożone przez 
Yana Cireta 
tłumaczenie Aldona Skiba-Lickel 

9 kwietnia 1948: Urodziny w Metzu w prowincjonalnej katol ickiej mieszczańskiej 
rodzinie. Ojciec, oficer często nieobecny z powodu wojny ( Indochi ny, Algieria). 

„Moim zdan iem kontakty pomiędzy ojcem i synem, a generalnie wszelkie kon
takty rodzinne, są jakąś fatalnością niezależną od wszelkich psychologicznych ko
rzeni ." (Wywiad z Alainem Prique, Ga i Pied, 1983). 

Jako dziecko, wygrywa konkurs piękności. Czyta Coeur Vail/anl, i katolicką pra
sę dziecięcą. 

1958: Zostaje uczniem w internacie szkoły Saint-Clement (Metz). Wychowanie 
przez jezuitów, których myśl i charakterystyczna retoryka argumentacji będzie mieć 
wpływ na konstrukcję dialogów przyszłych sztuk. 

W internacie, podczas trzech posiłków, odbywa się publiczna lektura obowiąz
kowa. Przy jej okazji, Koltes odkrywa Biały kie/ Jacka Londona, książkę którą na
stępnie ofiaruje mu ojciec. Autor Ciosu lasu będzi e jedną z pasji B.-M. Koltesa, 
szczególnie j ego Martin Eden. 

1960: Rozpoczyna naukę gry na pianinie którą szybko porzuca, następnie rozpo
czyna naukę z Louisem Thiry, organistą Oliviera Messiaena, w 1965 roku . W 1986, 
Koltes będzie mieć projekt libretta opery dla Pierra Bouleza. Lektura książek Jules 
Verne' a, i Nędzników Viktora Hugo. 

1961: Otrzymuje tom Moliera w wydaniu „Plej ady". Koltes pokryje go liczny
mi adnotacjami. Reżyseruje jedną ze sztuk Moli era w college'u. 

Ważne wspomnienia z wojny w Algierii. „Na prowincji, to wszystko działo się 
jednak w sposób dziwny: Algieria wydawała się nie istnieć a przecież arabskie ka
wiarnie wylatywały w powietrze i wrzucano Arabów do rzek. To była agresja, na któ
rą dziecko jest wrażliwe najbardziej i z której nic nie rozumie." (Wywiad z Michel 
Genson, le Republicain lorrain, 27 octobre l 988) 

1963: Pierwsze filmy: Ben Hur, Dziesięć przykazań, Spartakus, Robin Hood (og
ląda go trzy razy z rzędu). Jako dorosły chodzi do kina codziennie. W latach 70-tych 
sam nakręci film na taśmie 16 mm na podstawie jednej ze swych sztuk, z muzyką 
Bac ha, kompozytora, którego uwielbia ponad wszystko. 

Pierwsze powieści kryminalne (od Simenona do Agaty Christie), które są lektu
rami ojca. Całe życie będzie pod ich wrażeniem. Później Chase, Chandler, Thompson, 
Hammett. 
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1964: Lektura Rimbauda - kupuje tom wyda
ny przez „Plejadę". - portret au tora Sezonu w 

piekle do końca życia Koltesa będzie ozdabiał 
scianę jego pokoju. Pójdzie na jego grób w 
Charleville, jak później na grób Jima Morrissona, 
piosenkarza zespołu The Doors na cmentarzu 
Pere-Lacha ise. 

Lektura Medytacji metafizycznych Kartezjusza - jedynego obok Diderota, filo
zofa który naprawdę miał wpływ na niego; póżniej Diderot Kuzynek mistrza Rameau 
i przede wszystkim Kubuś Fatalista, w momencie pracy nad dramatem W samotności 
pól bawelnianych. 

Pierwsze poematy zainspirowane twórczością Rimbauda. W latach 60-tych ma 
wstęp do biblioteki college'u, dzięki radom swego profesora Jeana Mambrino, czy
ta klasyków: Homera, Szekspira, Claudela i (w szczególności) Rosjan: D ostojewskie
go, Gorkiego, Turgieniewa, i Tołstoja (którego lubi najmniej) . 

Wpływ tego profesora, erudyty i miłośnika kina, będzie znaczący. Jako krytyk w 
czasopiśmie literackim l'Esprit, w pewnym stopniu uformuje gusta młodego Koltesa. 
Kieruje też klubem filmowym i wprowadza Koltesa w świat Fritza Langa, Orsona 
Wellesa, Alfreda Hitchcocka, Elii Kazana, ale przede wszystkim w świat kina włos
kiego, którego jest znawcą: Frederico Fellini, Michelangelo Antonioni etc. Fascyna
cja kobiecymi gwiazdami, np. (Liz Taylor w Kleopatrze). 

Co do muzyki, interesuje się przede wszystkim repertuarem klasycznym: i to aż 
do lat 70: Chopin, Bach, Scarlatti . 

1967: Zapi suje się do szkoły dziennikarstwa. Bardzo rzadko uczęszcza na zaję
cia. Decyduje, że nigdy nie będzie pracować . Okazjonalnie wykonuje drobne zajęcia 
(dozorca w kinie). 

1968: Nie bierze udziału w majowych wydarzeniach. Latem, wraz z przyjaciółką 
podróżuje do Stanów Zjednoczonych (Nowy Jork) . W trakcie pobytu w Stanach pi 
sze. Po powrocie bierze udział w kursach alpini zmu w Savoie - to jedyny sport jaki 
uprawia. 

Na temat Nowego Jorku : „ ... Pójdę do Central Parku położyć s ię w słońcu , bez 
czarnych myśli, i pełen czarnych myśli . Później zejdę Brodwayem aż do mojego ulu
bionego baru „Peter Rabbit", miejsce które kocham bardziej niż moje łóżko, niż brzuch 
mojej matki; gdzie wyrastają mi korzenie spod stóp. ( ... )To jest na Hudson. I póź
niej pijany cocą, whisky, uśmiechami, obrazami z powieści Jacka Londona, idę nad 
brzeg wody, od doków na prawo ( ... ) Wewnątrz siebie tworzę potrzeby i przyzwy
czajenia które będzie mi trudno zaspokoić gdzie indziej niż tu . Być może urodziłem 

s ię po to aby mieszkać w pokoju nad „Peter Rabbit" na West Side Manhattanu , No
wy Jork." (List nieopublikowany) 

Kupuje dzieła kompletne Szekspira . 



1970: Mieszka w Strasburgu, który stanie się 
miastem-modelem jego powieści Ucieczka na ko
niu bardzo daleko w miasto. 

Przeżywa pierwszą prawdziwą emocję teatral
ną dzięki roli Marii Casares w Medei w adaptacji 
Jeana Yauthier, w reżyserii Jorge'a Lavelli 'ego. Pi
sze i reżyeruje Rozczarowania według Dziecińst-

wa Gorkiego. Wstępuje do szkoły przy TNS (Teatr Narodowy w Strasburgu) na wy
dział techniki światła, jak sam twierdzi „dla stypendium". 

1971: Pisze i reżyseruje Pijany proces , według Zbrodni i Kary Dostojewsk iego, 
i Marsz , adaptację Pieśni nad Pieśniami. Pod koniec życia, jego ostatni projekt bę
dzie również nawiązywał do Biblii , Księga Hioba. Sztuka napisana dla Marii Casares. 
Biblijne motywy przewijają się w całym jego dziele. 

J 972: Nagranie słuchowiska Spadek (niepublikowane) w programie radia Fran
ce Culture, z Marią Casares. Pełna pasji lektura listów świętej Teresy z Avila i świę
tego Jana od Krzyża. 

Odkrywa Billie Holiday, Ray'a Charles'a, bluesa z Johnem Lee Hookerem , soul 
z Marvinem Gayem. 

J 973: Podróż do ZSRR (samochodem z Paryża). Fascynacja lekturą Notatek z prac 
Dostojewsk iego. Jego pasja do rosyjskich autorów popycha go w stronę Związku Ra
dzieckiego. Lektura Marksa i Lenina. 

1974: Zapisuje się do partii komunistycznej , bierze udział w kursach w partyjnej 
szkole i udziela się w jej organizacji . To zaangażowan ie trwać będzie do 1978 roku. 
To rok, w którym się wypisuje pod wpływem wyborów legislacyjnych. Kontynuuje 
udział w wyborach, uważając, że jest to jego obywatelskim obowiązkiem. 

Przeżywa szok spowodowany lekturą Stu lat samotności Gabriela Garcii Marqueza. 
Rozpoczyna sięjego zainteresowanie powieściopisarzami południowoamerykańskimi (Se
vero Sarduy, Carlos Fuentes, etc) Lektura książek arson Mac Cullers, szczególnie Frankie 
Addams. Odkrycie Antona Czechowa, Wiśniowy Sad. Trudności w pisaniu. Okres ciszy. 

1975: Próba sa mobójstwa. 

1976: Yves Ferry daje mu do przeczytania Rozmowy w Katedrze peruwiariskiego 
pisarza Mario Vargas Llosy, duże zainteresowanie jego pisarstwem. Póżniej szy dystans 
wobec jego dzieła wywołany jest zajęciem przez tego autora pozycji ultra-liberalnych . 
Głębokie podobieństwo pomiędzy Zachodnim wybrzeżem a Miastem i psami. 

Poddaje sir; kuracji odwykowej (narkotyki), których branie uważał za nowe do
świadczenie. W samotności na farmie w Savoie, pisze powieść Ucieczka na koniu 
bardzo daleko w miasto. 

Na temat narkotyków : „N ie mówię o narko
tykach, bo nie wierzę, że istnieje głęboka różni
ca, pomiędzy doświadczeniem, które można 
zdobyć dzięki narkotykom, i tym które można 
zdobyć inaczej. Kokaina doprowadza nas do bar
dzo intymnego uniesienia, które ma charakter ab-
solutnie osobisty, i które dziwnie przypomina to, 

jakiego się doznaje bez niej. To najbardziej mnie dziwiło kiedy ją brałem." (Wywiad 
z Alainem Prique, Masques, revue des homosexualites 1984. 

Fascynacja Brucem Lee. Jednym z prototypów Faka, w Zachodnim wybrzeżu bę

dzie jeden z jego azjatyckich przyjaciół praktykujący sztuk i walki wschodniej. 

1977: Zamówienie i realizacja przez Bruno Boeglina w Lyonie, w Teatrze Eldo
rado, sztuki Sallinger, zainspirowanej nowelami autorstwa J .-D. Salingera. Spędza 
parę dni u pisarza Jacquesa Lacarriere'a. Odkrywa reggae. Burning Spear; Bob Mar

ley staje się jedną z jego postaci emblematycznych. 
"Nie ma fundamentalnego rozgraniczenia pomiędzy muzyką a literaturą. Każda 

z postaci nosi w sobie muzykę, którą można wyrazić pisarsnvem. ( ... )W reggae zna
lazłem odpowiednik estetyczny wszystkiego co mnie pociąga u moich ulubionych pi
sarzy ... " (Wywiad z Al ainem Priąue, Gai Pied, 1983). Wielka admiracja dla rosyj
skiego reżysera Andreja Tarkowskiego, pod wpływem jego filmu Andrzej Rublow. 
Podróż do Pragi. 

Praca nad monologiem Noc tuż przed lasami wystawionym na Festiwalu Off w 
Awinionie. W następnym roku, pojedzie do Nikaragui (sześć miesięcy, w tym dwa 
nad brzegiem jeziora Atila). Monolog miał się nazywać Noc tuż przed lasami Nika
ragui. Odrzuca wcześniejsze sztuki . 

Na temat Nocy . .. „Można tak wiele zrobić z zakończeniem mojego tekstu, ró
wnież zmienić Je w trakcie prób, jeśli oddech twojego geniusZll prześcignie, zabie
rze, zmieni mój - To co widzę, to prawdziwe zachwycenie w mojej głowie, strasznie 
szybkie, aż przerwie je śmierć. Na razie. Spieszę się połazić wielkimi traktami Zło
tej Pragi." (List do Yvesa Ferry, niepublikowany). 

1978: Podróż przez Amerykę Łacińską, przyjeżdża po li sty na poste-restante do 
Gwatemali. Pisze w sierpniu trzy nowele w Managua, (jedna z nich zaginęła), są wy
korzystane w Prologu. 

„Koltes pojechał do Nikaragui , na zaproszenie jednego z przjaciół, które otrzy
mał na rok przed rewolucją sandinistów. Nic o tym kraju nie wiedząc, znalazł się w 
ostatnim samolocie tuż przed zamknięciem granic. Rewolucja już trwała w mieście." 
(Bruno Boeglin , Koltes dernieres nouvelles, Le Monde , 6 fevrier I 992.) 

W Meksyku ogląda Gorączkę sobotniej nocy. Po powrocie pokazuje swym przy
jaciołom tajemniczą głowę z obsydianu. Pobyt w Nigerii wyciśnie na nim głęboki ślad. 
Odkrycie Afryki. Postać Leona z Walki czarnucha z psami ucieleśnia wrażenia 
Koltesa. 
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„Widząc na rzece grupę czarnych krogulców 
siedzących na ciele spuchniętym, tłustym, już bia
łym na skutek rozkładu, które płynęło wolno" 
(Notatki do Walki czarnucha z psami). 

1979: Powrót do Afryki (Mali i Wybrzeże Ko
ści Słoniowej) Póżne odkrycie Josepha Conrada, 
który staje się jednym z jego ulubionych autorów obok Melville'a, Stevensona. Po
wie póżniej „Przeczytałem całego Conrada". [ „Geniusz Melville'a, to umieścić hi
storię ludzką na morzu." 

„Jeśli czyta się Tajfun Josepha Con.rada i Robotników morza Wiktora Hugo, to w 
tych dwóch powieściach znajdujemy kosmiczną wizję świata. („ .) Zwyczajne do
świadczenie nabiera u tych pisarzy wymiarów oceanu oraz komplikacji i wybuchów 
zjawisk naturalych" (Wywiad z 
Alainem Prique, Gai Pied, 1985) 

1981: Podróż do Nowego Jorku (cztery mie
siące). Wystawienie Nocy tuż przed lasami przez 
Petit Odeon. Comedie-Frarn;:aise składa zamówie
nie (realizacją jego będzie Zachodnie Wybrzeże), 
następne zamówienie przychodzi z Teatru Almei
da z Londynu (będzie to W samotności pól bawel
nianych) 

1982: Powrót do Nowego Jorku. Adaptuje, Więzy kn<'i Athoia Fugarda. Prezen
tacja na Festiwalu w Awinionie. Bierze udział w filmie (prawie statysta) L'Homme 
Blesse w reżyserii Patrice'a Chereau. Słabość do amerykańskich seriali Dallas, Dy
nastia. 

1983: Przedstawienie Walki czarnucha z psami w Nanterre, w Teatrze des Aman-
diers. Początek współpracy z Patrice'm 

Spotkanie z Patrice Chereau. Po-
czątek paryskich lat. Spotyka się z pi
sarzami takimi jak Copi, Guy Hoc
quenghem, którzy mieszkają podobnie 
jak on pomiędzy Place Blanche i Pi
galle. W tym samym czasie zostaje 
przyjacielem kolumbijskiego malarza 
Louisa Caballero. Pisze Walkę czanzu
cha z psami w Guatemali: Walkę napi
sałem w małym miasteczku gdzie nie 
mówiono nawet po hiszpańsku. Zosta
łem tam dwa miesiące." Sztuka ta wy-

Bruce Lec powiedzia ł , że prawdziwa wyż ·zoś0 kung-fu nad karate polega na 
szybkośc i ; z:inim poczujesz uderzenie, jestc' pokonany. To prawda: kiedy idziesz 
zobaczyć Big Bossa, albo Furię zwvcięstwa i w idz isz, że scenariusz jest głup i, mó
wisz sobie : oczywiście, nic dziwnego, że on bije si<( dobrze, skoro nic widzi świa

ta poza walką; lecz on robi dziwne ge ty, wydaje dz iwne okrzyki. rzuca dziwne 
spojrzenia: nic wiesz, czy j uż uderzył i czy j esteś zwyci<(fony. Ponieważ te okrzy
ki, te spojrzenia, te dziw:iczne gesty, n ie wydają się nic oznaczać ; i w tym samym 
momencie, czujesz sięjak kaleka, niezdolny do zrobienia czegokolwiek . Bruce Lee 
zbliża si<( do swej ofiary, patrzy na nią, uśmiecha się do niej , daje jej znaki, mówi 
do niej bez słów. osacza ją bez ruchu, jak kochanek zbliżający się do obiektu swe
go pożądania - pomijając ju7 fak t, że w samej materii walki Bruce Lec jest mistrzem. 

Chereau. Spędza rok na czytaniu Faul
knera. Fascynacja Dzikimi palmami, i 
Światłością w sierpniu. Admiracja dla 
książek Wiliama Styrona, Spowiedzi 
Na/ Turner, Żeru ogni. 

Pisze Dwana.frie notatek napisanych 
na Północy opublikowanych w la Famil
ie des orties, Nanterre-Amandiers Edi
tions. Spotkanie z Jeanem Genetem, z 
którym nie będzie się czuł specjalnie blis
ko. Spotyka Jimmye'go Baldwina 
(Zabójstwo w Atlancie), i Heinera Miille
ra, który przetłumaczy Zachodnie wybrze
że. Kupuje sobie Quartell i Hamlet-Ma-

dana zostaje w kolekcji „Tapuscrits" 
przez Teatr Otwarty i wystawiona ja-
ko słuchowisko w reżyserii Gabriela 
Monnet, w Paryskim Centrum Kulturalnym Francuskiej Wspólnoty w Belgii (słucho
wisko publiczne we France-Culture 31 stycznia 1980) Pierwszy tekst publikowany 
w kolekcji „Theatre Ouvert" kierowanej przez Louciena Attouna, wyd. Stock. Sty
pendium Narodowego Centrum Literatury : Koltes otrzyma je dwukrotnie. 

1980: Ważna lektura Sept Piliers de la sagesse T.E. Lawrence'a, książka która 
będzie mu towarzyszyć aż do końca. Bierze udział w koncercie Boba Marley'a w Bour
get. Zaczyna spotykać się z ludżmi tworzącymi środowisko Bl.ack (Czarnych), bary; 
jego preferencje muzyczne zmieniają się: Michael Jackson , Gregory Isaac, Fela, Steel 
Pulse, SalifKeita, Manu Dibango, Third World, Black Uhuru (uczestniczy w jednym 
z ich koncertów w Nowym Yorku). Pierwszea publikacja Nocy tuż przed lasami i Wal
ki czarnucha z psami w wydawnictwie Stock, w kolekcji „Theiitre Ouvert". 
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B.M Koltes 
fragment anykulu p.t f. c demicr dragm• 

nicopublikownnc:go przez Cahi 'I":' du ónćma 

chine. Pojawa się w telewizji , w audycji 
„Theatre et les Hommes", poświęconej je

go twórczości. Długi wywiad na temat Walki„. w radio France International. 
W maju, odkrywa z entuzjazmem na Washington Square pierwsze grupy rap. Je

sienią po powrocie z Nowego Jorku, pierwsze objawy choroby. Jak unieść swoje ska
zanie, wywiad z Herve Guibert dla l e Monde, 17 lutego 1983 . 

Lektura powieści Serce to samotny myśliwy Carson Mac Cullers. Czyta raz je
szcze Stracone zludzenia. Balzaka. 

O homoseksualiżmie : .,Mój homoseksualizm nie jes solidnym cokołem na któ
rym mógłbym się wesprzeć, ja opieram się na moich pożądaniach, a nie na ich cha
rakterze homoseksualnym. I właśnie dlatego nie mówię o tym wprost w moich szni
kach. Nie wiem jakiego specjalnego dramatu mógłbym dotknąć mówiąc o tym. Na 
temat kwestii homoseksualnej mam coraz mniej do powiedzenia." 

(Wywiad z Alainem Prique, Gai Pied, 1983) 



1984: Podróż do Senegalu. Lektura książki Petera Handke (Kobieta leworęczna), 
Jorge Amado, Marquerite Yourcenar, której lubi Pamiętniki Hadriana. 

Wydanie jego powieści napisanej w 1976 roku. Ucieczka na koniu bardzo daleko 
w miasto. To Alain Robbe-Grillet w imieniu Editions de Minuit decyduje o publikacji 
książki w tym samym wydawnictwie, które osiem lat wcześniej odrzuciło maszyno
pis. Tekst zainspirowany realizmem magicznym latynoamerykańskich powieści. 

Koltes bierze udział w telewizyjnym programie Apostrophes, z którego zacho
wuje bardzo złe wspomnienie. Udaje się do Egiptu, gdzie jest kręcony film Bona
parte (z Patricem Chereau w roli głównej) w reżyserii Youssef'a Chahine'a. 

Pisze dla Patrice'a Chereau scenariusz: Nickel Stu.ff(niepublikowany), zainspi
rowany Staying Alive. Z myślą o Johnie Travolcie. Film ten miał być nakręcony w 
jamajskiej dzielnicy Londynu (Brixton). 

Fascynacja seryjnym mordercą i ojcobójcą Roberto Succo. 

1989: Próbuje wrócić wraz z Isaakiem de Bankole, do nawodnej osady w Ame
ryce Łacińskiej, w której mieszkał wcześniej. Problem na granicy amerykańskiej spo
wodowany posiadaniem przez Koltesa AZT. „Udał się w długą podróż, do Meksy
ku, Acapulco, aż do Gwatemali, aby odnależć nawodną osadę gdzie przeżył coś, o 
czym nikomu nie powiedział.( ... ) W końcu dotarł do Gwatemali, był już jednak zbyt 
słaby aby udać się na poszukiwanie tej nawodnej osady, której pejzaż tak bardzo chciał 
ujrzeć przed śmiercią". (Herve Guibert, Le Protocole compassionnel). 

Wraz z reżyserką Claire Denis wyjeżdża do Lizbony (udał się na plan zdjęć fil
mu Chocolat z Isaakiem de Banko le), aby rozpocząć pisanie scenariusza o przemy
cie kości słoniowej pomiędzy Afryką i Europą. Tytuł roboczy: Biala zdrada. Stan 
zdrowia zmusza go do powrotu do Francji. Okres tułaczki, instaluje się w nowym mie-

szkaniu, następnie u swego brata, jed
nak bardzo szybko, bo już w marcu, 

1986: realizacja Zachodniego wy
brzeża przez Patrice'a Chereau, w Na

nterre. Tabataba - zamówienie Teatru 
Otwartego dla cyklu „Osez aimer" - jest 
przedstawiony na Festiwalu w Awi
nionie w aranżacji przestrzennej Ham
mou Grad'a. Brat Bernarda, Fram;:ois 
Koltćs, nakręci film średniego metrażu 
według tego przedstawienia. Próba spot
kania z Robertem Altmanem. 

1987: Realizacja W samotności 

pól bawełnianych w Nanterre w reży-

Cała akcja jest w języku . My li my się, oczekując konfliktu , ponieważ dialog 
nic zawsze prowadzi do niego wprost. Zdania, które wymieniają pomiędzy sobą 
postacie Koltćsa same są często figurami walki : atak, riposta , unik, zmyłka , jest 
tu wszystko . Protagoniści przywodzą na myśl parę walczących, którzy obserwuj ą 
wzajemn ie swoje pozycje, lub dwoje zwierząt, które przed ostateczną walką o te
rytorium odbywaj ą rytua lny tan iec . To w pozornej uprzejmości, która skrywa cy
nizm lub perfidię. to w wiecznie trzymanej na uwięzi agresj i tkwią prawdziwe zna
czenia tego „teatru zagrożenia" . Owe subtelne niuanse i wykalkulowane gryma~y 
prowadzą bezlitośnie w stronę eksplozji; strach lub nienawi~ l: wydobywają s i ę na
gle na pow i erzchnię i zatn::ymują . ię równ ie nagle, w l ęku prled obnażen iem . 

przenosi się do hotelu d'Aiglon blisko 
Montparnasse. 

15 kwietnia 1989, Bernard-Marie 
Koltes umiera na AIDS w wieku 41 lat, 
w szpitalu Laennec. Spoczywa na 
cmentarzu Montmartre. Pozostawił nie 
skończoną sztukę o Coco Chanel i o jej 
służącej Consuelo. 

1990: Peter Stein reżyseruje Rober
to Zucco w SchaubLihne am Lehniner 
Platz w Berlinie. Roberto Zucco jest wy
stawiony w radio France-Culture w 
„Nowym Repertuarze Dramatycznym", 
w realizacji Catherine Lemire. 

serii Patrice'a Chereau. Benoit Jacquot 
filmuje ją dla telewizji w 199 l roku. 

Ulubieni filmowcy Koltesa, Clint 
Eastwood (Bird i Mistrz wojny) Jean-
Luc Godard, Stephen Frears, Francis Ford Coppola (Ojciec Chrzestny i Rustylames), 
Nanni Moretti, Michae.1 Ci mino (Podróż do dna piekła i Rok smoka). Ogląda pięć czy 
sześć razy Poszukiwaczy zaginionej arki Stevena Spielberga. 

1988: Tłumaczy OpowieH: zimową Szekspira, reżyseria Luca Bondiego w Na
nterre. Przyspieszenie wyścigu z chorobą, ucieka dwukrotnie przed rakiem. 

Patrice Chereau rc?.yseruje Powrót na pustynię. 
W wyvviadach które następują jeden po drugim: apologia prywatnego systemu w 

teatrze i przesada w obronie trzeciego świata wraz z atakami na cywilizację zacho
dnią. Po latach biedy, kiedy żył dzięki pomocy przyJaciól, aż do 83/84 roku, zarabia 
mnóstwo pieniędzy. 

Słucha Cheb Khaled. Ma projekt scenari usza o 
„rad' 

Serge Saada 
„Un the.c"1lre de \' i rnm inen~c" 

,,A ltcm4.ll l \"C S tht!:1tra lcs '' WiLC~ i d'1 1995 

1991: Wydanie Prologu, powieści nieukończonej. 

1995: Wydanie Salligera, Les Editions de Minuit decydują się wydać wszystkie 
młodzieńcze sztuki Koltesa . 
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