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Znam ludzkie okrucieństwo, 
czyli - tak zwaną -przenikliwość w ocenianiu 
innych - sam doświadczyłem jej wiele razy. 
I zawsze chciałem odpowiedzieć, 
szykując morderczą, druzgoczącą replikę. 

Bernard Da Costa 



"Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni" 

Bernard Da Costa urodził się 19listopada 1939 roku w Biarritz, przy granicy 
hiszpańskiej w kraju Basków. Kończył studia politechniczne w Bordeaux, po czym 
przeniósł się do Paryża, by zająć się dziennikarstwem. Bardzo jednak szybko rozstał 
się z tym zawodem, by pisać niemal wyłącznie dla teatru. Jest twórcą i pionierem 
cafe-teatru i autorem jego historii- Histoire du cafe-thedtre (Editions Buchet-Chastel). 
Ruch cafe-teatru odegrał istotną rolę w życiu artystycznym Francji lat 70. Stwarzał 
młodym twórcom i artystom możliwość nowego sposobu zaistnienia, stając się zarazem 
symbolem wyzwolenia, niezależności i swobody artystycznej wypowiedzi poza skos t
niałymi strukturami tradycyjnego teatru. Benard Da Costa, zainspirowany ruchem 
off-off-Broadway założył w końcu lat sześćdziesiątych sieć teatrzyków przy kawie, 
będących odpowiedzią na postawę francuskich teatrów nie dających młodym, niez
nanym autorom dramatycznym szans na wystawienie swoich utworów. Na sztuki gry
wane w ciasnym kącie między bufetem a ścianą, ewentualnie między kawiarnianymi 
stolikami, ściągały tłumy reporterów, telewizja i cały świat artystyczny prócz produ
centów i właścicieli teatrów. Nowe zjawisko w życiu teatralnym Francji zapoczątkował 
spektakl Trio pour deux canaris (Trio dla dwóch kilnarków) Da Costy, wystawiony w odra
panym, ciasnym wnętrzu kawiarni Royal na Montparnasie, która jako pierwsza 
odpowiedziała na ogłoszenie o trupie młodych ludzi poszukujących miejsca na spek
takl zagrany w zamian za filiżankę dobrej kawy, zamieszczone przez Da Costę w gazecie 
poświęconej hotelarstwu i gastronomii. "New York Herald Tribune" z 11.XI 1967 roku 
wspomina o kolejnym paryskim wydarzeniu teatralnym, jakim stał się spektakl La Tmite 
de Schubert, (Pstrąg Schuberta) Bernarda Da Costy, prezentowany w piątkowy wieczór 
na pokładzie "Bateau-mouche", stateczku wycieczkowym pływającym po Sekwanie. 
Ruch cafe-teatru, cieszący się rosnącą popularnością, zrodził się z konieczności, 
czego Da Costa nigdy nie ukrywał: "Wolałbym kurtynę, światła rampy, gwiazdy na 
scenie i trzy uderzenia w gong", wyrażając nadzieję, że szum wokół cafe-teatru przy
ciągnie właścicieli teatrów z prawdziwego zdarzenia. I tak się stało. 

Bernard Da Costa napisał ponad trzydzieści sztuk teatralnych, z czego większość 
weszła do repertuaru teatrów zarówno we Francji jak i za granicą. Ważniejsze z nich, 
to: Les Adieux de la Grande Duchesse, (Pożegnania z Arcyksiężną) -wystawiona z Tsillą 
Chelton i Jacquesero Mauclairem w Poche-Montparnasse w 1971, a następnie 
w Portugalii, Szwajcarii, Austrii i Danii; Messe pour un Sacre Viennois, (Msza dla 
przeklętego wiedeńczyka)- w 1984 w Petit-Odeon przez zespół Comedie Francaise; 
Brilmmel d Caen, (Briimmel w Caen) -w Theatre de Boulogne-Billancourt (1988), 
następnie w Wielkiej Brytanii; Frederic et Voltaire, (Fryderyk i Wolter) -w Petit
-Montparnasse (1989), następnie w Niemczech, Belgii, Włoszech. Ta sztuka pokazana 
była też w Polsce na scenie Teatru Małego, w reżyserii Macieja Wojtyszki, z Tomaszem 
Budytą i Aleksandrem Trąbczyńskim w cyklu prezentacji dramaturgii najnowszej. 



Dramat Nous, Charles IX, (My, Karol IX) miał swoją prapremierę w Edynburgu 
w języku angielskim, a później grano go we Francji i w Rumunii; Pat et Sarah, 
(Pat i Sara)- w Theatre du Marais (1993), następnie w Szwajcarii; Le Boxeur et la 
Violoniste, (Bokser i skrzypaczka) w Montmartre Galabru (1996), a następnie 
w Theatre des Mathurins; L'Homme aux Orchideesen Plastiques, (Człowiek z plas
tikową orchideą) w Theatre National de Bordeaux-Aquitaine (1998). Ostatnie 
premiery Da Costy to Defis, impossibilites et Autres Embuches, (Wyzwania, 
niemożności i inne pułapki) w Theatre du Proscenium i Pelerinage chez Beethoven 
(Pielgrzymka do Beethovena) w Buenos Aires (2000). 

I wreszcie Boomerang, (Bumerang). To dramat wystawiony po raz pierwszy 
w 1994 roku w Teatro Eliseo de Rome, następnie w 1995 w Dreźnie, w 1996 
w Brukseli, a w 1997 w Lipsku oraz Lizbonie. W 2000 roku doczekał się premiery 
paryskiej w Studio des Champs-Elysees, z Myriam Boyer w roli głównej. 

W 1976 Bernard Da Costa otrzymał Prix de la Nouvelle Gouncourt, w 1987 
-nagrodę Francuskiego Stowarzyszenia Autorów Dramatycznych; w 1993- Prix 
Italia za sztukę Pelerinage chez Beethoven, a w 1995 został laureatem nagrody za 
najlepszy utwór komediowy, Un camping en etć (Camping w lecie). 

W 1995 roku pismo "~Avant-Scene" poświęciło Bumerangowi i jego 
autorowi oddzielny numer, zamieszczając prócz tekstu oraz wywiadu z autorem 
i artystami entuzjastyczne opinie niemieckiej i włoskiej krytyki. 

"Życie jest pełne niespodzianek" -mówi autor. Gdy włoscy aktorzy wyjechali 
z Bumerangiem na tournee, sztukę zobaczył niemiecki agent teatralny, który natych
miast ją kupił i w kwietniu następnego roku została wystawiona w drezdeńskim 
Teatrze Narodowym. Machina poszła w ruch. I o tym w gruncie rzeczy jest ta sztu
ka, o puszczeniu w ruch mechanizmu, którego nie sposób zatrzymać. 

"Jego sztuki oscylują między dramatem a farsą"- twierdzą krytycy, przyrów
nując go do Becketta. Pisarstwo Da Costy cechuje czarny humor, gorzka refleksja 
i pesymistyczna wizja świata. Uchodzi za autora sztuk okrutnych, zabarwionych 
ostrą satyrą. "Czerpię radość z destrukcji"- oznajmia zabłąkany Wędrowca dwóm 
goszczącym go zakonnicom w Bal des cuisinieres (Balu kucharek). "Jestem okrutna 
wobec mężczyzn"- oświadcza Pat Campbell w sztuce Pat et Sarah, a wielka Sara 
Bernhardt wyznaje: "Jesteśmy takie destrukcyjne". Jego bohater, Karol IX, odrzucając 
jakiekolwiek względy moralne i uczuciowość, przesuwa coraz dalej granice ludzkiej 
wytrzymałości na ból i cierpienie. Takie są postaci zaludniające świat Bernarda 
Da Costy, wśród których Isabelle i jej uczeń z Bumeranga nie odbiegają od innych. 

Wśród bohaterów Da Costy nierzadko spotkać można postaci historyczne oraz 
aktorów, których autor darzy szczególną sympatią i szczerym podziwem. Bo teatr, dla któ
rego porzucił swój zawód i któremu poświęcił się bez reszty, to przede wszystkim aktor. 
W jego sztukach występowali też najwięksi artyści, tacy jak: Madeleine Robinson, 
Danielle Darrieux, Thierry Lhermitte, Jacques Mauclair, Pierre Santini czy Tsilla Chelton. 

~ 

W Bumerangu mamy również do czynienia z aktorami. A aktor posiada 
często specjalną konstrukcję psychiczną, predystynującą go do tego zawodu, 
którego wykonywanie wynika z głębokiej wewnętrznej potrzeby przeżywania 
czegoś więcej, niż pozwala mu na to sytuacja życiowa. Każdy człowiek ma prawo 
dążyć do osiągnięcia tego, co nie jest mu dane, dó bycia kimś innym niż jest. 
Aktor zaś swoje tęsknoty i marzenia może zrealizować na scenie. Aktor często 
poszukuje na scenie tego, czego pozbawiony jest w życiu. Przechodząc z płaszczyzny 
rzeczywistego, realnego życia na płaszczyznę życia istniejącego w jego wyobraźni, 
wierzy w nie głęboko, albo przynajmniej częściowo. Przeżycia aktora na scenie 
oscylują między prawdą a fikcją. W ten sposób działania sceniczne posiadają walor 
prawdy. W teatrze nawet oczywiste kłamstwo trzeba przeobrazić w prawdę, aby 
stało się sztuką. Bez tej dwoistości wynikającej z natury teatru nie można być 
aktorem. I ta dwoistość postaci Bumeranga nadaje specyficzny, dwupłaszczyznowy 
charakter samemu konfliktowi, biorąc jak gdyby w cudzysłów rzeczywistość tego, 
co rozgrywa się na naszych oczach. Trudno ocenić prawdziwe motywy działania 
bohaterów, którzy mają wrodzoną skłonność do życia fikcją. W którym miejscu 
kończy się prawda, a zaczyna gra? Czy między jednym a drugim zachodzi istotna 
różnica? Dokąd zmierza ta gra, czy też prawda, przypominająca igranie z ogniem? 
W którym miejscu kończy się życie, a zaczyna teatr? 

Zofia Saretok (Profesor) i Piotr Szwedes (Uczeń); zdjecie z próby fot. J Mąkowski 



Bernard Da Costa napisał kiedyś sztukę Dites-moi, que j'ai du talent (Powiedz 
mi, że mam talent). Właśnie to niewypowiedziane zdanie, zamykające w sobie istotę 
pragnienia, marzenia chyba każdego artysty, uruchamia morderczy mechanizm 
Bumeranga. Isabelle oznajmia swojemu uczniowi, że nie ma talentu i powinien 
zrezygnować z wyobrażeń o karierze aktorskiej. Czy kieruje nią wyłącznie poczucie 
odpowiedzialności za los ucznia? Czy też podoba się jej jako mężczyzna i stwarza 
pretekst do bliższej, prywatnej znajomości? 

Jacy naprawdę są bohaterowie Bumeranga? Ona- Isabelle- nauczycielka 
sztuki dramatycznej, prowadząca prywatne kursy teatralne. Jak się zdaje, jest kobietą 
ambitną, mającą wysokie mniemanie o sobie, głęboko niezadowoloną z życia 
i otaczającej ją rzeczywistości- smutnej, bezbarwnej i nudnej. Ostatni kurs wydał 
jej się szczególnie nużący, a uczeń, który z podziwu godnym uporem, wytrwale 
uczęszcza na zajęcia, - beznadziejnie pozbawiony talentu, męczący, budzący 
zniechęcenie. A jednak, choć denerwujący, jest przystojnym mężczyzną ... Isabelle 
przystępuje do ataku. Nie jest może kobietą złą, ale miewa niekiedy potrzebę 
okazania złośliwości, która w jej mniemaniu jest dowodem inteligencji, błyskotli
wości, a także pozwala wyładować frustracje. Jej cynizm, sarkazm, szyderstwo, 
gryząca ironia- to może puklerze osłaniające jej wrażliwość? Czuje się znużona 
nieustannym oczekiwaniem na cud? Czuje się głęboko zraniona? Jest sfrus
trowana, a jednocześnie w nieustannym pogotowiu. Być może jej frustracja, 
potrzeba dokuczania, nękania, prowokowania wynika z jej niewyczerpanych 
pokładów sił życiowych i zdolności odradzania się wciąż od nowa ... Może posiada 
jednak dozę optymizmu i wiary w swój talent? 

A On? Modelowy bohater dramatu, filmu, powieści, który jeszcze nie 
znalazł tematu swoich przygód. Odkrył - być może - jedną z nich, a jest nią 
nauczycielka sztuki dramatycznej. Młody człowiek odczuwa gwałtowną potrzebę 
oczarowywania i budzenia silnych emocji. Choć marzy o karierze, nie jest zbyt 
wymagający. Przed czterema laty wstąpił na kurs sztuki dramatycznej, przywykł do 
niego i najchętniej pozostałby na nim do końca życia. Ale niekoniecznie akurat 
miłość zatrzymuje go przy Isabelle, nie fascynacja czy podziw, ale oczekiwanie ... 
Oczekiwanie na słowo, spojrzenia, aprobatę z jej strony. Żyje w nieustannym 
oczekiwaniu uznania. Żyje w swoim świecie, pochłonięty pragnieniem przekonania 
do siebie Isabelle- zagrania przed nią takiej czy innej sceny. Stąd straszliwy szok, 
jakiego doznaje, gdy jego profesorka gwałtownie go atakuje, niszcząc jego świat 
i wewnętrzny spokój. W jednej chwili młody człowiek jakby się obudził. 

Odwzajemnia się jej podobną szczerością, brutalnie dekonspiruje ją, zdziera z niej 
maski, pod którymi się skrywała. Rodzi się w nim nienawiść do tej kobiety. 
Nienawiść, czy miłość? A może pod wpływyem silnego przeżycia, wstrząsu, znaj
duje swoje emploi, rolę, której nigdy nie potrafił sprostać podczas niekończących 
się recytacji wielkiego repertuaru? Rolę człowieka, którego zraniono, bohatera, 

którego poniżono - więcej - okradziono i bezdusznie zniszczono. Może posiada 
potężny temperament, który nagle sobie uświadamia i który go uszczęśliwia? Czuje, 
że drzemie w nim potężny potencjał. Czy nagle nastąpiło upajające przebudzenie? 
Czy Ona- pedagog- nie spostrzegła, że był pogrążony w uśpieniu? Czy chwytając 
się kurczowo drugiego człowieka - Isabelle - a jednocześnie starając się ją złamać, 
próbuje przywrócić ją do życia i sam się odrodzić? Bo mógłby być wielkoduszny ... 

Prawdziwe aktorstwo, prawdziwa sztuka wymaga czegoś więcej niż wrodzo
nego talentu. (Zresztą, w czym tkwi istota talentu aktorskiego, to pytanie na które 
trudno dać jednoznaczną odpowiedź.) Być może, wymaga namiętności i cierpie
nia, które wypełniają życie i nadają mu sens. 

W Bumerangu Da Costa pokazuje, jak wizerunek samego siebie, jaki kreu
jemy wobec innych, wraca do nas z siłą powalającą nas z nóg, i jak możemy odbić 
dalej to, co z ową domniemaną przenikliwością, zostało nam przypisane. Opisuje 
działanie tego niebezpiecznego mechanizmu, który raz wprawiony w ruch, nie 
chce się już zatrzymać. W Bumerangu nie ma zwycięzcy ani zwyciężonego, nie ma 
postaci dobrej i złej. To nieustanna wymiana uczuć, bolesny ping-pong rozgrywany 
na najsilniejszych i najbardziej gwałtownych emocjach. Bumerang wraca tam, skąd 
rozpoczął morderczy lot- do nierozważnej, która popełniła nieodwracalny błąd 
puszczając go w ruch. Czy rzeczywiście błąd? 

Dotychczasowe życie tych dwojga aktorów było jałowe i puste, z czego więc 
mieli czerpać tworzywo aktorskich emocji? Czy wyzwalając w sobie gwałtowne 
namiętności, raniąc się, zadając sobie ból, nie wyświadczają sobie nawzajem 
wielkiej przysługi? Nie ofiarowują sobie czegoś najcenniejszego? Sztuka Da Costy 
składa się z łez. "Łzy po raz pierwszy", "Łzy po raz wtóry" ... znaczą poszczególne 
sceny. I te łzy przynoszą wyzwolenie. 

"Początkowo sztuka nosiła tytuł Liberatrice (Wyzwolicielka)- pisze autor
ale zmieniłem go zrozumiawszy, że w gruncie rzeczy Ona wyzwala się ze swoich 
zahamowań w takim samym stopniu jak On; pogrążając się w nich, być może, 
jeszcze głębiej. To swego rodzaju catharsis, ale niesłychanie euforyczne i wprawia
jące w stan euforii". 

Cierpienie pozwala jej się odrodzić jako artystce, w nim zaś, dzięki cierpie
niu rodzi się aktor. 

Niezależnie od tego, czy interpretując sztukę Da Costy, uznamy, że kierują 
bohaterami szczere uczucia, autentycznej miłości czy nienawiści, czy też że teatrali
zują życie z racji swych aktorskich predyspozycji psychicznych, nasuwają się pytania: 
czy ktokolwiek ma prawo brać na siebie odpowiedzialności za życie drugiego 
człowieka, prawo do brutalnej szczerości, odzierania ze złudzeń? I jaka jest granica 
wytrzymałości psychicznej człowieka w przyjmowaniu gorzkiej prawdy o sobie? 

Katarzyna Skawina 
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