
Bernard - Marie Koltes 

Nou tuż przed lasami 
(La nuit juste avant les f oretes) 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że 15 kwietnia 1989 roku po 
długotrwałej chorobie zmarł w 
Paryżu wybitny dramaturg 

francuski 

Bern~d - Marie Koltes 
urodzon.· 

9 kwietnia 1948 roku w Metz. 
Na dzieło teatralne Koltesa 

składają się między innvmi sztuki : 
"La nuitjmte avant !es fon~tcs" 

(Noc tuż przed lasami). 
"Combat cle Negre et Chiens" 
(Walka czarnucha z psami), 
"Quai ouest" (Bulwar Zachodni), 

"Dans la solitude des champs 
de coton" 

( Samotność pól bawełnianych). 
"Le retour au desert'' (Powrót na 

pustynię) , "Roberto Zucco" . 

1); 1t krJ11 i :i- /Jó/ tll'l.) 51)r-11J 

Tm l rn l'nl.1/11rf!.u w 1'0: 11 r1 t11 11. 

KONKURSY 
Rozwiazanie konkursu 

pt."Twórc:wść B.-M. Koltesa" : 
"Noc tuż przed lasami" jest 

pierwszym monodramem 
Bernarda-Marie Koltesa napisanym 

na prośbę aktora, 
YYesa Ferry w l 977r. Po raz 

pierwszy został \\!)'stawiony na 
awinio1'iskim off - fe~tiwalu . 

Polska prapremiera 
18 września 1999 r. 
w Teatrze Polskim 

w Poznaniu. 
"Noc tuż przed lasami" to długi 

- choć jednozdaniowy - monolog 
chłopca, który w deszczową noc 

odważył się zaczepić przechodnia. 

Już w tym p ie rwszym utworze 
pojawiają się niemal wszystkie 
obsesyjne tematy Koltt~sa. 

Bezimienny bohater czuje się obcy 
i odtrącony, nie tyle nawet ze 
względu na swoje cudzoziemskie 
obyczaje, co dlatego, że wraz z utratą 
pracy znalazł się "po tamtej stronie". 
W jego monologu trudno też 

oddzielic prawdę od zmyślenia . Czy 
zwolniono go z pracy , czy odszedł 
~am, nie mogąc znieść 

11h n wl. snowolnienia w fabryce? 
Zaczepił 

przechodnia, bo 
mu się spodobał, 
czy też chce go 
jedynie naciągnąć 
na zapłacenie 

pokoju w hotelu, 
i.eby ukryć się 

przed deszczem? A 
przede wszystkim: 
czy wyraz nie 
obecny w tekście 
pod postacią 

1.aimka "ty" 
rozmówca 
naprawdę istnieje? 
~I o ż e 
monologujący 

mówi do samego 
siebie sprzed lat, 

skuru w pewnej chwili słyszymy: "ty 
jesteś tylko dzieckiem, wszystko cię 
omija, nic się nie zmienia, nic nie 
pokazuje swojej podłej mordy, 
natomiast j . unikam luster i nie 
przestaje patrzeć na ciebie, ciebie, 
który się nie zmieniasz"? 

Z całą pewnością "Noc tuż przed 
lasami" to jedyny utwór K.oltesa, w 
którym istnieje szansa na pojednanie, 
zapowiadane przez ostatnie słowa: 

"nic nic 1110\\, nic rusi:aj sit;, pau i:c; 
na ciebie, kocham cię bracie, bracie, 
szukam kogoś, kto byłby jak anioł w 
środku tego burdelu, i jesteś tutaj, 
kocham cię, i ta reszta, piwo, piwo, 
i wciąż nie wiem, jak powinienem to 
powiedzieć, jaki bałagan, jaki 
burdel, bracie, i wciąż ten deszcz, 
deszcz, deszcz. 

Tak więc jedyny raz w teatrze 
dwóch ludzi, których drogi 
skrzyżowały się przypadkiem, ma 
szansę dotknąć się "delikatnie jak 
bracia". 

SZUKAM PRACY 
Aktor rocznik 65, absolwent 

PWSFiT w Lodzi - dyplom w I 988r, w 
lat.tch 1988-99 związany z Teatrem 
Studio w Warszawie. Ważniejsze role: 
Konstanty w "Dziesięciu portretach z 
czajką w tle"]. Grzegorzewskiego, 
Pokutnik w "Dante 2000" ].Szajny, 
Hipolit w "Fedrze" Racina w reż. 
B.Augustyniaka, Lohengrin w 
"Snach" Lautremonte' a reż. 

M.Trelińskiego, Hamlet w Teatrze 
Lubuskim reż. W. Matuszewski, Don 
Juan w Teatrze Polskim w Poznaniu 
reż. W. Matuszewski, od l września 
1999 zatrudniony w Teatrze Polskim 
w Poznaniu, przyjmie pracę 

samodzielną, dojrzał do 
monodramu, rozpaczliwie szuka 
te kstu . (Nie zwraca nadesłanych 
propozycji!). 

Grzegorz Emanuel 



AAAAAA aktualnie nie 
szukam pracy. Szczur I 

Będę egze kutorem w moim 

międzynarodowym zwi4zku na rzecz 
obrony p r 1.e ró7.nych chuderlawych 
gaga tków. 

Anonim. 

KRONIKA KRYMINALNA 

Z ze zna1! ofi a r y zuchwałej 
kradzież} i pobicia: " z, prosz ę 
ich na piwo, spr;dzimy wieczó1 
rn1.cm i nikt nie będzie s i ę nudził 

- a le w tej ~<1mej chwili czuję jak 
jeden z nich 1.a plecami wkłada 
rękę do kieszeni spodni i wyciąga 
portfel, nie rusza m s i i; pó k i 
c o ... p o p v c h aj ą m n i e w 
kier11nk t clrzwi . .. 1 ac zy nają 

rozmaw i ać ... a k i · dy >k o11czyli 
obij.1 ć mi mord~~ spławili s ię z 
moim !>t.mal e m". 

SAMOOBRONA 

Pierwszym aktem wrogości, 
poprzedzającym sam cios, jest 
dyplomacja, czyli handel 
czasem. 

Koltes 
(llome w Prologlle et aut res tcxlcs, 

Ediliun de linuil, Parb 1991 

w:Dialog 199'i/5. s.141) 

DMIPRACĘ 

Poszuk~ję akto ra potrafoicego 

wypowiadać dłuższe partie tekstu. 
"Być może tekst jest chwilami zbyt 
długi do g rania; ale leż aktorzy 
1.awsze są nazbyt powolni. 
r ... ]Tymczasem trzeba podawać 
tekst jak dziecko, któremu chce się 
~imiu, więc odpowiadając na lekcji 
ba rdzo się >pieszv. przestępttj ąc z 
110gi na nogę ". 

Koltes 

{Philippe Sireu il, J o uer les 
\·irgules et le mystere; Alternatives 
theatrales nr 35-36/ 1994) 

TOWARZYSKIE 

Szukam pokoju na kawałek nocy, 
bo nie mogę wrócić do swojego. 

Bez podpisu. 

••• 
Mamma wróć na m ost, wróć 

chociaż raz, wróć na minutę, żebym 

cię zobaczył. 

Twój Szczurek. 

• 
Poszukuję nieznajomego, który 

ostatniej deszczowej nocy skręcał za 
rogiem ulicy. 

Egzekmor. 

• 
Chcę się położyć, chcę trawy, 

cienia drzew, chcę wrzeszczeć, móc 
wrzeszczeć nawet jeśli mają na mnie 
strzelać. 

Anonim . • 
SZUKAM KOGOŚ, KTO BYł,BY 

J AK ANIOŁ POŚRÓD TEGO 
GÓ\VNA. 

Przyjaciel . 

••• 
Marzę o pisaniu powieści. 

Koltes. 

TEATR POLSKI 

w Poznaniu 
Dyrektor Naczelny i Artystyczny 

Waldemar Matuszewski 

Sekretarz lite racki 
Sławomir Animucki 

PRAPREMIERA POLSKA 
18 września 1999 

Bernard - Maria Koltes 

Nou tuż przed lasami 
(La nuit juste avant les forites) 

Tłumaczenie Marian Mahor 

4 98. premiera w powojennej historii Teatru Polskiego 

Monodram 
w wykonaniu 

Grzegorza Emanuela 

Akustyk: Barbara Olsztyn, Wiesław Janicki 

Inspicjent i sufler: Elżbieta Rumiej 

Telefoniczna rezerwacja biletów 
w Biurze Obsługi Widzów 

i kasie biletowej tel. 852 05 41, 852 56 27 

ul. 27 Grudnia 8/ 10, 61-737 Pozna11 
http:/ / www.quest.pl/teatr_polski teatr.polski@quest.pl 

RÓŻNE 

Wykonawca składa 

podziękowania 

p. Ewie Strebejko, 

p. Wladyslawowijanickiemu 

i p. Zbigniewowi Kozubowi 

za pomoc 

w przygotowaniu 

spektaklu. 

Grzegorz Emanuel. 
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Plotki o Koltesie 
h.oltcs marzył o p1sauiu powie~t i. 

\\ jednvm /. w\wiad 6\\ ' zn : \\ .J l: 'Je~l1 n ie pbt i;: 
p<mie~ci, to / tt:;j prm tLJ p17\'Ll.\łl · ie 1.11 cl.i s i ę / 
teg o \v ży . z dru~iej 'i tru n ucli/. 11 11!1 lil fJ / h\'l'~( 

upra\\'iania innego 1.11och1 na "' t p.11 11i t1·1 .1d:' cgr 1. 

Ir ht .IL 111lili1 h top.111 •1 uilw Ii I <I. 

11 Di .1 !0 1., 1 ~ i - I 11 

I j eszue docl,1j e , b · n i g- dv n ie p1 (• hn , „ t 

rozgn1.ać psvchologi i postali 11,1 poc1't:m k tegr1 
co mówi4. \V1 ęu pr!.e\ i\ Il i• : " '.1 lt ż im i .11,1t' 

wypowiada< słmv.i zgtidn k /. t"m to, I 1kinii s 1~ 

wycl<tj ą n,1 pocb tawiL te g o, < 11 rul ia ' . J.1kirni 
_jt:dnak drog-ami clo Lin . t d o tq.( t• Cl> ni b i,\ 
postacit' , kiec!~ w s1.wn · tvlko g.1chj:· .1 .111 111. 11i1 
pozwala szukać sen!'. Il ich slu1 " \ leci " ·ku jccl 11 1 
c\rogowsk <V pozos l, ie inl rpunkcj a. Bu tvH.o • J1 1,1 

poz\\ a la dogrzeb,1ć si ~ pr 1wdzi\\ Th i1 te li j i 
ironiuneg o j t,; 1.yk.1 kt <lr · 1.Hlwl > L l \' lll~ , h 1 
zdziałać coś zgoła inn t k< 1. 

, l Sugin.1 h.ollc' n t~r p1.11h1.1 I 1.11<·111111<. 

Di .• l " ~ l 1H'l ;,_ I ·.!.. 

Żeby odtworzy< na sc e nie t .1 h1 1.1ji: m 11iu,: 
dramatu Koltesa, trzeba '' gr K w. 1.1 ~tkic fJI 1.ec rn ki 

"To bardzo istotne . I)\' akto1 /.\' o~r;.1 li \l'V\"~ t kil 

przecinki, kropki. śred11ik1: zehv m o rna bi lo 11sh 1t·1 

konstrukcję zd.mia, żehv dało si1· odrciżnit dopd111cm1 
ocl zdania \\"1.glęclnq.:-0. r .„1 To hem il !Il b;1rd:t1l') !{I . I 

~łów wciąga n.l · \\ akcję </luki niż " m1t pq,1. c i1. 
l'hilipp t ~1 1<11 il: ) c111 ' In \'il •11 ! ' t'I li 11 l~fl' 

\ l i<' rn.d i\'t·~ tht' 1t r;lf• . 111 ."i'• li "' I.I 1• Ili, J., • ' I'> ., 142 

fi- \TR POI <.;l\.J 
11 PP/11;m1u 

z„,p< ,ł artHl}uon}' 
I' I ł Mt 

Agnieszka Brzezińska 
Gizela Bortel 
Ir ena Grzonka 
Karolina J oz\\iak 
Iwona Kotzur 
H elena Kr, uze 
Lidia \łichałuszek 
. Wgor:z;: ta Neumann 
Malgorza · Pecr.y1i'jka 
. faria Sko'"Tonska-Ferlak 
Katarzvna ·~·glicka 

Lucyna 'inkd 
Monika Zalew ka 
Scbas1 i n ( ;r ·k 
Mie ry law Franru.zck 
Grzegorz Em nuel 
l\fieczysł:m lłryni '"icz 
J ózef Jachowicz 
J anusz Kulik 
Paweł ...a·wT}'110wicz 
Artur Picn.cinski 
Sławomir Pictrru.zc\\ski 
Marian Pogasz 
Arnold Pujsza 
Wojciech Siedlecki 
Andrzej Szczyt.ko 
Witold ~zulc 
Jakub Ulewicz 
Edv. d Warzecha 

'yłwe-;ter Woroniecki 
Piotr Wypart 
Maciej Zabielski 
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Waldemar Matuszewski 
St lu. \,u hll r.1r kl 

Sławomir Animucki 

Koqnl 11:.H • •r p 1 1 \.u l 1 Lii Hf 
Malgorzata Mi~ztal 
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Mariola Michalak 
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.Marian Kowal 
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Henryk Lein 
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Mnlgonata Stawicka 
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Antoni Pawlak 
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Eugeniu.~z Marszał 
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.\ntoni Michalak 
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Cze<;law Wasinski 
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