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n..~la 

6d;bY" szystlą ~ki w~ ~kiena świecie 
przeStały śpiewać 

Gdyby wszvstkie drzewa 
w~le arzewa naśwlecie 
zrzuciły liście 

Gdyby wszvstkie źródła 
wsZyStkie źródła na św"ecle 
wyczerpały się 

Gdyby wszvstkie kwiaty 
wszystkie kwiaty na śWiecie 
nie rozwijały s· wlecej 

~szystkle morzaświ • w-, ....... 1e morza na ec1e 
po Wysychały 

To wszystko 
nie~rczvł~ 
ie~ ukarać ludzi 
za l<rew rozlewaną na świecie 





Pustynia, owo morze plasku I skał, ziemia n~na, a więc 
I niebłoaosławiona, Wvwiera na człowieka ające 
wrażenfe. Jej olbrzymfe pn.estrzenie budzą w mm ęk, ale zarazem 
99 fascynują. Jest krainą złego ~~~..LC!&Monów i smoków, 
głodu I pragillenia. Na pustynlę ~ się zło. ,,Aaron położy 
obie '!łCE! na głow~~ego koda, wyzna naci nim w~~ winy 
Izraelitów, wSzystlae Ich przestepstWa do~ce wszelkich ich 
grzechów, wloty Je na gł~ koiła I każe cZłowiekowl dot~ 
~czonemu ~go na ~ię. W ten s~ kozioł 
zabierze ze sobą~ rch winy dó ziemi ~Odnej." 
Człowiek nie może OSJedlić się na pustyni, może Ją tvlko z budem 
przejść w nadziei, że dotrze znowu do urodzajnyeh okolic. Pobyt 
na pustyni jest więc czasem pokusy i próby i~ chciał swój rud 
izrcielsk1 przeprowadzić ~ „całą ~-pus_tynle wielką I straszną" 
nim wprowadzi 99 do ziemi Dłvn~j mlekiem i miodem. 
Jednak pustvnlajest nie ty_lko maejscem przerażenia, lecz także 
miejscem n~~ dOświadczenla lk>ga. Na górze ęvnaJ 
Bóg dał ~nia swemu ~nemu IUdowi i zawarł z nam 
~ierze. Na pustyni lud odsZedł od swego Boga I na pustyni 
odnalazł swoją wiarę. Pu~ia jest miejscem decyzji. 
Kto szuka 699a musi udać się na ~stp ę. 
Ooat Andre LOuf radzi, aby zagłębiać saę wci• w najbardziel tajne 
mlejsca pu~, w bezbrieiną samotnOść, w której ezłow ek może 
dotrzeć do Jeszcze gł~h P91<ładów swojego wnętrza. Oznacza 
to, Iż człowiek sam w sobie kiyJe ~stynlę. 
Jak obuwie jest znakiem ~nowania, ~iosłości i ~ei. 
rangi ~ecznej, tak z drugiej strony obnażanie stopy, zdjęćae 
obuWia ~~cze~~~ I uniżoności, w nfektórYch 
okollczriościach również żałoby I pokuty 
Dorothea Forstner OSB 

Teatr jest ~lwłeństwem ••a - nlenaV'lclzę go za to. Ale zawsze 
doń wracam, bo to jedyne miejsce, gdzie jest powtedzlane wprost, 
ie to nie~-żvcie. 
~jakiejś= lhlstorfl oglaclaJąc ~stawienie teatra ne 
człowiek ~j zada Sobie pytan"e: dl~ ten ktoś robi 
to co robi. To jest fałszywe pytanie. Obserwując ludzi 
~ okno nie zaStanawlamy Się ncicf tym dlaą:ego ten pijak się 
zalał, dlaczęgą ta młoda kobieta ma Jul 51We wrąsy, d~ ten 
człoWlek móWI do siebie. W moim ZaChoclnim ~eżu~ 
z bohaterów chce DODełnlć samobójstwo I drażnią go nieustanne 
pyąini o motvwv. l>dpowleclź byłally ~ież banalna" ?=owa, 
mało wat:na. Wałne Jest to ~k on w ltońcu ~ I jaKl8 ą 
konsekwencję Jeao ~l Clla niego samego, dla jego otoczenla. 
Bemard - Marki K0ttes 





Po raz plęrwszy pąwziąłem ~' bv w moim utworze dominował 
komlzril. Co P-l"SWda temat nie bardzo nadaje ~ do śmiechu: 
o ile _prowincja francuska, ~mam aż za dobize. JeJ historie 
rodzfnne, peiypętie z ~m, nieśl~ dzlećmr stanowią 
dla hu~ zl!Jb) żyłę, o~ w~na alglerska, choć pojawia 
się tylko w tle, n~ .~ przecież.~ wesotvm. Chcfałem więc 
śrrile~ I nl~óić zarazem.~ &ezwład, zadufanie1 . • 
złośllwOść ludZi zachodu, zwłaszcza Frailcużów, a w ~nosci 
mieszkańców prowlncJI są jednocześnie śmieszne~~' 
że aa:~Ją r6wnowagę mHłdzy ~a 

, co st Je) przeclmlotem. Chcialbyri'I barmo ~ i to samo, co czytelnicy SouVarda I=:= czy Słownika 
komunałów Flauberta. 
Bemard-Marle Kottes 

Kones nie na~sal kryminalnego rebusu, ani sztuki o wojnie 
algierskiej. 0Qląda'11f l>O'.CZCłłeK lat ~esiatvch przez~ 
wfasnych, poli.olenio~h wspomnien autora. l<oltes ma wyrame 
~achunki z prowłncjt!J i rodziną - i załatwia je w sposób oStry, 
okrutny. Posłu51uje się J~m i>ręcyzyjn'Yl'!l! ~cowa"Y!", 
chwllami ~1alnym, ale nigdy pątocznym. uzięl<i temu może sobie 
pozwolić na konstruowanie scen bulwarowych, nie ~ajctc przy 
tym w banal. Przechodzimy od Atrydów do serialu Dallils1 ocieramy 
się o zwariowa~ lub tragiczny absurd. Gdzieś za słowami kryje 
się ~cz, ~~ ironią I cynizmem. Powracający na ~stynię 
KOttes przywodzi na myśl oClartego z naiwności Feydeau lub 
Lablche1a. 
Colette Godard 



I 



Wokół bohaterów rozciąga się niema pustynia. Prowincja śpi, 
w od~all mi się wojna, a ~ rodzinny FJ09~ sit; ja~ statek 

a
~cy ~ beZkresneJ nocy, dvsiaC:eJ n1e11aW1śc1ą, pełnej 

u w, wściekłości I wrzaSku. Ta Sztu"a to wielkl worel<, do 
Ól'egO autor, jak dziecko wrzucH wszy_stko: swoje lalki i ~jaqki, 
og~ ~czy,_ tesknot, lęków, niemal samobóJCze dążeniei bY 
~eś uciec. („., 'tekst~ amorficzny, nieskłaóny, ale przebija 
z mego głos wol~ cZłowieka, móW1ącego ~. które go 
obc~ nękają, nawet rani~. W ml_'.l1Ym, niepol<omym, szczerym 
do bólu romantjzlnie Kottesa jest powiew losu. 
Pierre Marcabril 

w Powrocie na ~~ię przenosimy się na francuską prowincję lat 
sześćdzleslątvCh, jak.bY$1!1y towarZysz.Yli Mathllde powracająCej po 
kilkunastu lafach Clo ródzi~ dołnu. Nadal wielki mur oddziela 
ogród I willę rodziny Serpentoise od świata, ale powoli zachodzą 
tu nnlanr na ~· Rozpadowi prowincjonalnego światka 
odpowiai:la roiluźnienie fonny dramatycinej: ( ... )~ateria dramatu 
roifazi ~ pądobnle jak kruszy się tradycyjny lad 
prowinc)Ońalnego dómu. (.„) 

U końca ubiegłego [XIX] wieku Czechow z chłodna ironią 
obserwował, j~k bucino wykorzenić człowieka, bucino oderwać od 
rodzinnego, Wiśniowego sadu W sto lat później KoHes śledzi równie 
~twe i śmieszne wr.>Hki człowieka ~wiąnego korzeni, 
ktorv stara si przywrzeć Clo ~łoża gdziekolwiek i chOćbr na 
chwltę. Bo śm e~ I tragiczny .(est instv!'kt życia w człowieku, 
co kaźe mu uprawiać '!YPlomac,ę, by zySkać na msie przed 
~aną pl~ch c1i>Sów. 
Małgorzata Sugi ra 





W samej materii bowiem ogląc;lanegą pod mikrosk~m 
Kottesow~ tekstu znaJdUJ.ef!'Y ~~stannie po@wiające 
~ eksolozJe natury poetyckiej, ~ którym rozw1ja się akcja 
niezalemie-od wszelkich Zwlą&ów ~~·W ~an\u 
się PC>SZCZeCłÓI~ kwestii, w s~bie łączenia sitt zdań 
i słów w obrębie teł sameł wypoWiedzi, przy całkowite) ~ności 
treści i fonnY - odsłania się OSobliwa gra namiętności l 1dei, 
ulo~ Inklinacji i wielkich tematów uniwersal~h. Z tej gry 
rodzi Się fabuła two~ postaci, rr.-ują się i ~nają określóne 
przestrzenie, iderzają się lub stapiają w jedno obszary przeszłości 
i przyszłości. Z ciągu rmp~h chwll ~lizuje slę b'wanie, 
u~rcie wykluwa terażn1ejszość złożona z wszelkicłi sy:tąacji 
ILidzkich, z najdrobniej~ drgnień duszy. To jest włainie 
teatralna teraźniejszoSć, to jest teatr. 
M chel Vinaver 




