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- Piotr Sb-.„11 

•tyseńa i scenogr9ftl 'Il "1tt\ a\ 
Muzyka - Seweryn Sctl\or 
Swtatło - Piotr Paw\\M 
Roberto Zucco - Michał Kaleta 
Jego Matka - Małgorzata Peczyńska 
Dz1ewczynka - Ewa Szumska 
Jej Siostra - Katarzyna Węglicka 
Je) Brat - Piotr Kaźmierczak 
Je) Ojciec - Sylwester Woroniecki 
Je] Motka - Maria Skowrońska 
Starszy Pan - Edward Warzecha 
Elegancko Dama - Beota Bandurska 
Jej Syn - Łukasz Pawłowski 
Byk - Roland Nowak 
N1ecierpl iwy Alfons - Piotr Łukawski 
Szefowo - Katarzyna Radochońska 
Spanikowana Kurwa - Małgorzata Neumann 
Melancholijny Inspektor - Piotr Wypart 

Komisarz , Strażnik Ii Policjant I - Kuba Ulewicz 
Inspektor, Strażnik I, Pol1cjant II 

- Sebast i an Grek 
Mężczyźni - Leszek Lichota, Sławomir Pietraszewski 
Kobiety - Zina Kerste, Sidonia Błasińska 

Asyst ent reżysera - Piotr Kazmierczak 
Asyst ent scenografa - Agat o Kokot 
Inspicjent - EUbi eto Bednarczyk 

Projekcje filmowe - Paweł l ysok 
Zdj ęci a i montaż Mari usz Brus 
Konsultacjo choreografi czna - Leszek Storybrot 

:r'o1b~e~rto .2f]Jt,:c:o 



Bernar -Mari.e Koltes 
--r--,,u..:nn::i·Hłię 9 kwiet nia 1948 roku w Metz, we wschodnie) części Franc11 -

regionie , z którym od wielu lat związana była cala rodzina Koltesów Jego 

jc1ec byt zawodowym żolnierzem , który większą część lat 50 s pędzi! 

w Algierii. Matka byla kobietą o gorliwym usposobieniu religijnym, która 

wszyst kie swoje dzieci - Bernard -Marie mial dwóch braci Jeana-Marie oraz 

Franc;:o1s - wysiała do katolickiego gimnazjum w Metz . Dz1ec1ństwo Koltesa 

uplynęło w atmosferze algierskiego konfliktu, który przedstawiany byl 

wtedy jako walka o zachowanie integralnośc i terytorialnej Francji oraz 

krucjata świat a chrześc1ja 1skiego przeciwko silom islamu. Fakty te 

odegrają w przyszlości dużą rolę w sztukach młodego autora. 

Po ukoriczeniu szkoly Koltes 1-vyiechal do Strasburga. gdzie uczęszczał na 

zajęcia w Szkole Dziennikarstwa, a takze studiował muzykę k l asyczną , 

biorąc nawet pod uwagę możliwość zostania organ i stą. Koltes pierwszy 

raz teatr odw1edz1l dopiero w styczniu 1968 roku - i od razu olbrzymie 

wrażenie wy1-varla na nim rola Marii Casares w '·Medei" Seneki . 

Miody Koltes nie bierze czynnego udzialu w rewolcie studenckiej 1968 

roku. W czerwcu wyjedza do Paryza , a następnie do Nowego Jorku. Wizyta 

za oceanem byla dla mlodego czlowieka z prow1ncj1, wychowanego 

w katolickiej rodzinie, waznym doświadczeniem Kol tes odkrywa dla siebie 

czarną spoleczność , fascynuje się muzyką Blllie Holiday i Ot isa Red d1nga. 

Po powrocie chwyta s ię dorywczo rozmaitych zajęć , z których ulubionym 

byla praca biletera kinowego Koltes namiętnie og ląda ! !llSZystk1e 

puszczane filmy W 1969 roku pisze swo1ą pierwszą szt ukę teatralną -

adaptację " Dzieciństwa" Gorkiego, zatytulowaną "Les Amertumes" - którą 

w następnym roku sam wystawia w Theatre du Quai w Strasburgu W 1971 

roku pisze i reżyseruje dwie następ e sztuki : "La Marche '. opartą na 

" Pieśni nad Pieśniami" , oraz Proces lvre", opa rtą na "Zbrodni 1 karze" 

Dostojewskiego W następnych latach pisze Jeszcze kilka sztuk, dwie 

~nich ("L'Heritage"; '' Des Voix sourdes") rea lizowane są Jako sluchow1ska. 

Na Koltesa zwróci! w tym czasie uwagę Hubert Gignoux. który prowadzi! 

Państwową Szkolę Dramatyczną w Strasburgu, i przyjął go do wydzialu 

technicznego. Wspólpraca z Gignoux nie trwała dlugo, chociaz Koltes 

przyjażnil s ię z nim do końca życia i to Gignoux w1aśnie poznał go z dwoma 

reżyserami, którzy mieli być współtwórcami scenicznego sukcesu Koltesa 

- z Lucien Attoun i Patricem Chereau. Koltesow1 trudno jednak przystoso

wać się do świata profesionalnego teatru i przenosi się do Paryża, gdzie 

w 1976 roku Karie· y swą pierwszą powieść 

dans la ille" (wyd. 1984) 

W 1977 roku Koltes, na propozyc1ę Yves Ferry - aktora, którego znal jeszcze 

ze szkoly dramatycznej ze Strasburga - pisze monodram ·'Noc tuż przed 

lasami", który reżyseruje na Festiwalu w Awinion ie. Obserwując aktorskie 

warsztaty prowadzone przez Bruno Boeglina , pisze sz1ukę "Sallinger" (siei), 

na podstawie opowiadań J D. Salingera. W latach 1977 - 78 sztuka 

pokazywana jest w Lyonie w reżyserii Bruno Boeglina. 

W ciągu kilku następnych lat Koltes odbywa serię podróży do Afryki, która 

wywrze na nim duże wrażenie (odwiedza Nigerię , Mali. Wybrzeże Kości 

Sloniowej, Senegal) oraz do Nowego Jorku. Wyjeżdża też do Ameryki 

Poludniowej W czasie poby1u w zapadle1 gwatemalskiej wiosce - gdzie 

"nawet nikt nie mówi/ po hiszpańsku " - pisze "Walkę czarnucha z psami", 

zrealizowaną przez Evel ine Fremy jako sluchowisko radiowe dla France 

Culture . 

W 1983 roku Patrice Chereau otwiera Theatre des Amandiers francuską 

premierą "Walki czarnucha z psami" z monumentalną scenografią Richarda 

Peduui 1 gwiazdorską obsadą (m.in . Michel Piccoli). Krytyka przyjęla 

premierę entuzjastycznie, a Koltes uznany zostaje za nowy znaczący głos 

we francuskiej dramaturgii . Przez krótki czas pracuje wraz z Franc;:ois 

Regnault i Chereau nad "Parawanami" Geneta. Przez kilka kolejnych lat 

Patrice Chereau reżyseruje kolejne nowe sz1uki Koltesa ("Quai ouest", 

"Samotność pól bawelnianych", "Powrót na pustynię"). W 1986 roku na 

zamówienie Festiwalu w Awinion ie Koltes pisze sz1ukę na zadany temat : 

"Odważyć się kochać" Spod iego pióra wychodzi "Tabataba", o kimś, kto 

zapłonął milością do swojego motocyklu . 

Podczas real izacji "Samotności pól bawelnianych" doszło między Koltesem 

a Chereau do konfliktu, kiedy reżyser sam wc1eli l się w postać dilera, którą 

początkowo odgrywa! lsaach de Bankole : Koltes twierdził uparcie, że tę ro lę 

napisal dla czarnoskórego aktora. 

Późne lata jego aktywności artystyczne1 uplynęły pod znakiem Szekspira , 

który w sposób znaczący - 1ak twierdzi! sam Koltes -

wplynął na rozluźnienie rygorów formalnych w jego 

ost atnic h dramatach Efektem tej fascynacj i jest 

francuski p rzeklad "Burzy ". W planach by! rów

ni ez "Rys7ard Ili " i "Król Lir" 

Na krótko p rzed swoią trag i czną sm1e rc1ą Kol tes 

ukończy ! "Roberto Zucco". którego świalową premierę 

dal w 1990 roku Peter Stein w berlińskiej Schaubuhne 

Koltes zmarl 15 kwietnia 1989 roku w Paryżu na AIDS. 



~ spotka kota przez przypadek lub po prostu z powodu prawdopodobieństwa, ponieważ 
'fa{,~ samym terytorium znajdu1e się tyle psów 1 tyle kotów, ze nie mogą się, koniec końców, nie 

spotkać-· jeśli dwoje ludzi, dwa odmienne osobniki, bez wspólnej historii, bez wspólnego języka, 

znajdą się zrządzeniem losu twarzą w twarz - nie w llumie, ani nie przy pelnym świetle, bo tłum 

i światło rozl"'lywają twarze 1 charaktery, ale a neutralnym terenie odludnym, płaskim , cichym, na 

którym mozn zobaczyć s ię z d leka, gdzie moi.na usłyszeć s oje kroki, w miejscu. które 

uniemo liwia obojętność bądź wykręty, bądż ucieczkę- ; kiedy oni zat rzymają się jeden naprzeciw 

drugiego, między nimi nie istnie1e nic poza wrogością , która jest nie tylko uczuciem, ale aktem, 

aktem między wrogami , klem wojny bez motywu. 

Prawdziwi wrogowie są nimi z natury 1 rozpoznają się tak jak zwierzęta rozpoznają się po zapachu. 

Nie ma pov edu, dla którego kot jezy sierść i prycha przed psem, ani podobn\e dla psa. który 

szczerzy zęby · arczy. Gdyby to była nienavviść trzeba y byto czegoś przed nią, zdrady jednego, 

perfidii drugiego, zdradliwego ciosu; ale przecież nie istnieje wspólna przesz ość psów i kotów, nie 

ma nieczystych zagra· nie ma wspomnień . nie ma niczego poza pustkowiem i zimnem. Można być 

be litosnym na et gdy ni ma aśni : można zabić bez powodu, wrogość jest nieracJOnalna. 

PierwsLy akt wrogości , tuz przed ciosem, stanowi dyplomacja, która jest kupowaniem czasu. Ona 

odgrywa miłość, z braku mi lości, pragnienie zamiast odrazy. Jednak to jest podobnie jak 

z płonącym lasem, przez który plynie rzeka woda i ogień muskają się wzajemnie. ale woda je t 

s azana na utopienie ognia, a ogień przymuszany od odparowania wody. Wymiana zdań sluży tylko 

do zyskania czasu przed wymianą ciosów, ponieważ nikt nie lubi otrzymywać ciosów, a kazdy lubi 

zyskiwać na czasie. 

Są osoby, które, zgodnie z rozsądkiem , nigdy nie powinny znalezć s ię twarzą w twarz na osobności . 

Tymczasem nasza prz st rzeń jest zbyt mata, ludzie są zbyt liczni, nieporozumienia zbyt częste , 

mroczne i odludne miejsca tak niepoliczalne, iż trudno, żeby Dylo jeszcze miejsce na rozsądek . 



1958 lub 1959 

Dlaczego pozwoliliście, o nieostrożni rodzice, wymknąć się z waszych chlubnych ust banalnemu, 

ale tak fatalnemu słowu? Dlaczego spróbowaliś c ie tworzyć projekt zamieszkania w innym mieście, 

innym kraju, na innym kontynencie? Dlaczego to słowo, które wyszlo przez przypadek z waszych 

kapryśnych warg tak poruszyło, niczym uderzenie w gong, umysl waszego dziecka - cóż mówię 

waszych dziec ~ , wszystkich? 

O, rodzice, nie zostawiajcie waszego dziecka w tym stanie. Nie pozwólcie mu ludzić się co do swojej 

przyszłości. Dzialajcie szybko, by zahamować ten umysł dziecięcy, który sobie wybudował nie

porównywalnie wielkie szczęście. Pozbawcie zludzeń to dziecko, które uchwyciło się tej ostatniej 

nadziei na ucieczkęl Uciec od miasta, uciec od dymu, uciec od wszystkiego, co niszczy! Żyć 

kraju, znać inną rasę, pracować dla tej rasy! 

Niel 1 Chodżcie szybko. Przerwijcie tok mych myśli, które mają nadzieję na zby1 wiele. 
-BAR'l-~tcl +-1---

Środa, 22 marca 1961 

Metz 

Moja droga Mamo, 

Musiałaś zdziwić się moim dzisiejszym zachowaniem. Chcę ci wy11umaczyć jaki byl tego powód. 

Będzie to dla mnie w ten sposób małe ćwicze nie pokoryl 

To nic innego jak zazdrość. Przed pojawieniem s ię Fran9ois i Jean-Marie, op iekowaliście się mną 

bardzo, teraz, od kiedy oni j uż tu są, nie jest jak kiedyś. Wiem, że bardzo c ię zasmucam, ale wolę 

żebyś wiedziała i nie tworzyla sobie więcej z ludzeń na mój temat. W ten sposób będziesz mogła 

pomóc m1 w wypędzeniu demona zazdrości, który we mnie mieszka. W takim razie, zrobimy małą 

sztuczkę 

Za każdym razem, w ciągu dnia, kiedy zobaczysz mnie narzekającego lub zachowującego się 

podobnie, obojętnie co by to nie było, spójrz na mnie dyskretnie w taki sposób, żebym zrozumiał, 

że żle robię. Jeślibym marudził mimo wszystko, to znaczy, że demon zazdrości ma się we mnie 

dobrze . Wtedy, wieczorem, powiesz mi to i zanim pójdę spać , zrobi ę, co konieczne. Ale wiem także , 
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że nie chodzi tylko o zazdrość. Jest Jeszcze, przekomarzanie się moich braci. które zawsze , ze swej 

strony, interpretuję źle Dlatego jutro, będę znów stara! się z tego śmiać, jak dawniej. 

Od teraz liczę na twoje częste przywolywanie mnie do porządku . ebym lepiej panowal nad demo

nami, które mnie prześladują 

Wiem, ze te deklaracje, raczej mroczne. smucą cię. ale zapewniam, że, co mnie podnosi na duchu, 

Jestem w trakcie wymierzania sol idnych ciosów pięścią temu okropnemu demonowi, którym jest 

Pycha. 

Spróbuję także, JUtro, być bardz1e1 ostrożny. 

Życz tacie ode mnie dobrej nocy 

i dla ciebie równiez. 

Do zobaczenia, Mamusiu kochana, do jutra. 

Twój syn Bernard 

PS .. Dziś wieczorem rozumieliśmy się bardzo, bardzo dobrze. 



Myślalem o tym na lagunie, zakątku, który nie jest ani morzem, am ziemią mie1scu ta jemniczym, 

niepokojącym , niepojętym , gdzie. aby się przekonać , że jest się gdziekolwiek. trzeba przechodząc, 

wyrwać grudkę z1em1 i rozgnieść Ją w dłoni , zanurzyć rękę w wodzie i następnie polizać J • by 

sprawdzić , ze 1est slona wtedy tylko. w tej przestrzeni tak wyra7nie abstrakcy1ne1. mozna wierzyć, 

e iest on Jednocześnie z morza i z Ziemi 1 że w pe1• nym momencie, postępując jeszcze w środek 

1ezdecydowania laguny, pewnego dnia spostrzeze się otwarte morze ( „ ) Oto. na zakonczenie, 

sen , który śnię kazde1 nocy od pierwszego dnia po przybyciu na Lagos, az do ostatniego dnia, do 

wczoraj . Na środku mojego pokoju, w Paryżu, stoi pień tropikalnego drzewa, ogromny (Nie spiesz 

się ze śmiechem być moze istnie1e Jakaś tute1sza , Murzynska symbolika , zupelrne oddalona od 

freudyzmu której ta1niki są nam nieznane') Prawie przy suficie zna1du1e się takie mie1sce. w którym 

konary lączą się z pniem i układają jakby na ksztalt serca Wchodzą na drze 10 kladam rękę v to 

wgłębienie 1 wyciągam mego zabawkę o które1 istnieniu sądz1lem , ze zapomrnalem ale którą teraz 

przypominam sobie bardzo dobrze. choć pochodzi ona z wczesnego dz1ec1ristwa. Następnie 1edna 

za drugą , wyciągam z wnętrza drzewa a póinieJ rzucam n podłogę alą serię bardzo konkretnych 

przedmiotów rozpoznawanych , w miarę 1ak się po1aw1a1ą . Jako lragmenty zyc1a. kazda noc odkrywa 

1ak1ś koleiny [przedm1ol] glęboko ukryty w mo1e1 pamięci , zaden nie sięgaiący powyże1 moich 

dwunastu czy trzynastu lat: w t n sposób z każdym snem powraca jakiś zapomniany okres, który 

akby rekwizyt teatralny, który wyciągam z zaglęb1erna w drzewie 

i pozwalam mu upaść 
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ZE ZBIORÓW 
Instytutu Teatralnego 

Biuro Obslug1 Widza czynne od poniedz1atku do piątku w godz 8 OO do 16.00, 
w soboty od godz 9 OO do godz 13 OO, tel 61 852-05-41 

Dyrektor naczelny i artystyczny - Paweł Wodziński 
Wicedyrektor artystyczn - Pawel Łysak 
W1cedyrekto1 l1nansowo-adminislracy1ny - Marcin Kowalski 

Kierownik l1terack1 Marek Radziwon 
Sekretarze li teraccy - Pawel Dobrowolski , Jacek Z1enkOW1cz 
Koord nator pracy artystyclnei - Malgorzala Misztal 
Impresariat - Joanna Leśnierowska 
Kierownik dz1alu produkc11 - Andrzej Biskup 
Dzial marketingu - Marta Kęsy 
Organ1zat0r widowni - Mariola Michalak 
Kasa bdetowa - Krystyn Przybysz 
Sekretariat - Marcin Adamczak 
Glówny księgowy - M1chaJ Wojtuś 
Kierownik biura Jamna Dąbrowa 
Dz1aJ adm1n1stracy1no-9ospodarczy - ana Gluszak-Rzechówka 
Transpo11 1 zaopatrzenie - Zbigniew Roszak 
Oświetleniowe - anusz Dratwa Pawel Bordych, Damian Pawella 
Akustyq - W1eslaw Janicki , Barbar Olsztyn 
Kierownik dz1alu obstug1 sceny - Sławomir Cyran 
Brygadrer sceny - Roman Berent 

Od g0<1z 1 oo oo ctr... 1 1ozpoc.zeaa speloJal, 

Monlacyśc1 - Lorenzo Bogalski . Jaroslaw Grzes1czyk, Marcin Konieczny, 
Marcin Przybylski Marek Szotk1ew1cz 
Garderobiane - Izabela Witek. E C1eśl1k. Elzb;eta Rochowiak 
Pracownia kra 1ecka damska - M rzena Adamska 
Pracovm1a krawiecka męska - Wo1ciech Januchowski 
Stolarnia - Dariusz Michalak 
Pracownia obuwnicza - Henryk Le1n 
Charakteryzatornia - Malgorzata Stawicka 
Pracownia plastyczna - Jacek Zu1ewsk1 R szard Ks1ązek 
Pracowrna dekoracy1no-tap1cerska - Eugeniusz Marszal 
Pracownia ślusarska - Antom 1chalak. Andrze1 M1śk10W1cz 
Rekwizytornia - Czeslaw Was1ńsk1 
Elektryk - Andrzej Graczyk 

Zespól artystyczny w sezonie 2002/2003 

Beata B ndurska 
Zina Kerste 
Małgorzata Neumann 
Małgorzata Peczyriska 
Mana Skowrońska- Ferlak 
E a Szumska 
Kat na Węglicka 

Sebastian Grek 
Michał Kaleta 
Piotr Każmie rczak 

Leszek Lichota 
Piotr ukawsk1 
Roland No ak 
Ł kasz Pa vlowski 
Kuba Ule 1cz 
Edward Warzecha 
Sylwester Woroniecki 
Pio tr Wypart 

lnsp1cient - Elzbieta Bednarczyk 




