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Donjuan jest postacią, która obchodzi wszystkich 
mężczyzn i wszystkie kobiety.Jest to marzenie nas 
wszystkich, na które czasem sobie pozwalamy 
i którego czasem sobie zakazujemy. Chciałem za
nalizować to marzenie. 

Eric-Emmanuel Schmitt 

Cytar z rozmowy z E. E. Schmittem. Teutr Nr 1/3 2000 r .. ~- 67 

Z „Dziennika uwodziciela" 

Co kocha miłość? Nieskończoność. Czego się miłość boi? - Granic. 

Można kochać się w wielu jednocześnie, gdyż każdą kocha się inaczej. Ko

chać się w jednej to za mało ; kochać wszystkie to lekkomyślność; ale znać 

siebie dobrze i kochać jak najwięcej, skrywać w swej duszy wszystkie si

ły miłości w ten sposób, że każda z nich dostaje odpowiednią pożywkę, 

a świadomość ogarnia całość - to jest rozkosz, to znaczy żyć prawdziwie. 

Kiedy człowiek kocha, nie chodzi utartymi drogami. 

Don Juan uwodzi kobiety i porzuca je natychmiast, ale nie znajduje rado

ści w porzucaniu, lecz w uwodzeniu . 

Miłość jest piękna, dopóki opór istnieje, a kiedy ustał, wszystko staje się sła

bością i pustką. Nie chcę nawet pamiętać o tym, co mnie z nią łączyło. ( ... ) 

Gdybym był bogiem, zrobiłbym to dla niej, co zrobił Neptun dla pewnej 

nimfy: zamieniłbym ją w mężczyznę . 

S0ren Kierkegaard 

Tlumac:.enie Jarosław !was:kiewic: 

Fragmenty D:iennika u11·od: iciela S. Kierkegaarda. Wydawnictwo „Oskar", Warszawa 1992, s. 190. 84. 

141. 177, 194 



Sonet XX 

Natury ręką tyś namalowany 

Jako kobieta, mych żądz pani-panie. 

Kobiece serce masz. lecz bez odmiany 

Fałszywej, jak<\ zna kobiet kochanie. 

Okiem jaśniejszym niż ich wokół toczysz; 

Wszystko, co ujrzą, złocą twe spojrzenia; 

Mężczyzno z barwy, tysiąc barw Jednoczysz, 

Wzrok mężczyzn kradniesz i kobiet marzenia. 

Jako kobieta zostałeś stworzony, 

Ale Natura tworząc cię przysnęła 

I rak zostałeś ze rnn ą rozłączony, 

Gdyż coś dodając. ciebie mi odjęła. 

Lecz żeś stworzony dla kobiet rado.ści, 

Mnie kochaj, od nich bierz skarb ich miłości. 

William Shakespeare 

Tlunwc:enie Maciej Słomc:y1iski 

W. Sl1akespeare. Su11c1v. Wydawniclwo .Zielona Sowa". Krakciw 1997. s. 26 

Autoportret człowieka 

Życie nie mieści się nawet w najlepszych i najmądrzejszych normach. 

Dla człowieka nie tylko świat otaczający jest zagadką; jest on nią sam dla 

siebie. I z obu tajemnic bardziej dręcząca wydaje się ta druga. 

Od zarania dziejów człowiek, jakby podświadomie wyczuwając nieogra

niczoność własnych możliwości, stale nakładał wędzidła otoczeniu i sobie. 

Jakby bojąc się własnej i cudzej wolności („.) ogranicza on swobodę nor

mami tabu. Sam siebie zamyka w kręgu „wolno" i „nie wolno". 

Nie wiemy, skąd miłość w nas się rodzi. 

Każdy krąg kulturowy stwarza swoiste reguły zachowania się, według 

których należy postępować w określonych sytuacjach, by nie narazić się na 

miano innego. 

Problem, gdzie postawić granicę buntu przeciw własnemu losowi, jest jed

nym z najtrudniejszych problemów każdego człowieka. 

Antoni Kępiński 

Cytaly z Au1opo1n·e111 c:lm1·1ek11 A. Kępi1\skiego. „Wydawnictwo Literackie'·. Kraków 1992. s. 45. 30. 

108. 114.196.33 



Tomasz Siemieński 

Twórczość Erica-Emmanuela Schmitta 

„Mo1e serce bi1e mocno tylko w teatrze. Gdzie /est prawda, gdzie /est fałsz? 

rzeczywistość mówi prawdę, ale iluz1a lepie/ prawdę udaje Zycie wydaje mi się 

wyraziste tylko wtedy, gdy gram /e na scenie. Czyżbym urodzi/ się nienormalny?" 

Slowa te wypowiada aktor Frederic Lemaltre, bohater sztuki Erica-Emmanu
ela Schmitta ,,Frederic, czyli Bulwar Zbrodni" Pobrzmiewa w tym wyznaniu zara
zem mi/ość teatru, duma z wykonywania tego niezwyklego zawodu, jakim 1est 
zawód aktora, ale równocześnie skarga człowieka I albo „cz/owieczka", jak mówi 
D1uszeza w napisanej kilka lat wcześnie1 „Nocy z Don Juanem'1 zagubionego 
gdzieś w pół drogi między prawdq a udawaniem, między światem realnym 
a dekoracjq z tektury i papieru, między milościq przeżytq a wyznaniami czule 
deklamowanymi na scenie. 

Powiedzenie o autorze teatralnym, że interesu1e się on teatrem, mogloby być 
uznane za wyważanie otwartych drzwi W przypadku Schmitta ten zwiqzek z te
atrem wydaje się 1ednak glębszy i bardziej wieloraki niż w przypadku każdego 
innego autora przeznaczajqcego swoje utvvory na scenę Eric-Emmanuel Schmitt 
pisze dla teatru, to 1est oczywiste. Ale pisze on też o teatrze, który jest często, 
w sposób bardziej lub mnie1 bezpośredni, tematem 1ego sztuk I chciałoby się 
też dodać, że na świat patrzy on poprzez teatr Ta wiz1a świata zawarta w sztu
kach Schmitta to wiośnie ciqgla rywalizaqa między rzeczywistościq a zludze
niem (lub między różnymi zludzeniami, z których każde chcialoby być rzeczywi
stościql, to ustawiczna gra masek i kostiumów, pod którymi kry1q się inne maski 
i kostiumy, to ludzie, którzy udajq kogoś, kim nie sq W teatrze Schmitta oglqda
my często teatr a aktorzy Schmitta grajq często aktorów. 

Być może to wiośnie ta wieloznaczność, ta wielowarstwowość wydarzeń i po
staci w sztukach Schmitta spowodowały, że twórczość tego pisarza odniosła tak 
ogromny sukces Zaledwie dziesięć lat minęło od jego teatralnego debiutu, a już 
stał się on prawdopodobnie najczęściej na świecie wystawianym francuskim współ
czesnym autorem dramatycznym Jego sztuki byly najpierw grane z powodzeniem 
przez teatry francuskie, a następnie rozjechały się w świat i widziano je już na sce
nach chyba w trzydziestu krajach Świadczy to o tym, że widzowie na wszystkich 
kontynentach odnajdujq w tekstach Schmitta swoje wlasne zapytania i niepewno
ści, swoje wlasne potyczki z życiem, a także swoje wlasne powody do uśmiechu. 

Ta przygoda Erica-Emmanuela Schmitta z publicznościq teatralnq całego świa
ta zaczęła się jesieniq roku 1991, od prapremiery „Nocy z Don Juanem", kiedy to na 
scenie paryskiego teatru Comedie des Champs Elysees po1awiło się pięć dam, nie
co zmęczonych podróżq i nieco zmęczonych życiem, które wyraźnie na kogoś cze
kały. Na kogo? 

Noc z ... 

.. z Don Juanem? Czyżby? Nazwisko się zgadza, ale Don Juan w te1 sztuce 
ma wyraźne problemy z udowodnieniem sobie samemu, że jeszcze tym Don Jua
nem 1est Już w pierwszych zdaniach, 1akie zamienia z oczekujqcymi go paniami, 
mowa 1est o przebraniu, o masce bezlitosnego uwodziciela. Role sq natychmiast przy
dzielone ten nieco 1uż zużyty Don Juan będzie grai prawdziwego Don Juana w ca
lym swoim cynicznym splendorze A zgromadzone w zamku w Valognes panie 
wza1emnie się uspoka1ajq potwierdzajqc, że wystqpiq w roli jego niepocieszonych 
ofiar Chyba 1edynie na1starsza i na1wyższa rangq Diuszeza wyda1e się rozumieć, 
że to tylko gra, rozumie to też być może plebejska pani Cassin I to chyba nie przy
padek, że tylko one dwiewy1dq colo z te1 walki, która zaczyna się tak zabawnie i ko
mediowo, a kończy tak mrocznie. 

Wiośnie, warto tu podkreślić jednq z najważniejszych cech twórczości Erica-Em
manuela Schmitta -wybiera1qc się w podróż z tym autorem, nigdy nie wiemy, do
kqd nas on zawiezie. Cecha ta byla widoczna 1uż w te1 pierwszej, debiutanckie1 sztu
ce. Wspomniany wyże1 kontrast tonacji między pierwszym a ostatnim aktem «Nocy 

z Don Juanem» jest najlepszq ilustracjq tej autorskie1 nieprzewidywalności Zasia
damy w fotelach z myślq o zabawne1 komedii, śmie1emy się z błyskotliwych dialo
gów pie!V'1szego aktu, ale potem stopniowo zapominamy o uśmiechu i w;chodzi
my z teatru poruszeni i zadumani. Postacie ze sztuk Schmitta również często nas 
zaskaku1q W momencie ze1ścia ze sceny, tuż przed oklaskami, postacie te sq za
wsze odmienne od tych, które pojawiły się przed widzami na poczqtku sztuki. Ta 
ewolucja postaci teatralnych to oczyvviście znakomite pole do popisu dla aktorów, 
którzy chyba wiośnie z tego powodu tak lubiq teksty tego autora. 

Ale tu wraca opisany 1uż wyżej problem maski i kostiumu. W sztukach Schmit
ta nigdy tak do końca nie wiemy, czy ewoluqa postaci to autentyczna zmiana 
ich zachowania lub osobowości, czy też zmiana kostiumu teatralnego, przerzu
cenie się z jednego udawania do innego. Odnoszę wrażenie, że dla tego auto
ra pytania „Kim jestem?" i „Kogo gram?" sq tak naprawdę jednym i tym samym 
pytaniem. Pierwsze z nich jest pytaniem filozofa, drugie - pytaniem człowieka 



teatru. Eric-Emmanuel Schmitt jest jednym i drugim - ukończył studia filozoficz
ne, jest autorem eseju o Diderocie, a teatr jest dla niego językiem, w którym wy
raża swoje filozoficzne refleksje i wqtpliwości. 

O tym, jak ewoluuje postać Don Juana, najlepiej możemy przekonać się, oglq
da1qc sztukę Schmitta. Dowiemy się wtedy, 1ak długo bohater wytrwał w kostiumie 
„prawdziwego" Don Juana, tego, którego znamy z legendy i z literatury klasycznej. 
Dowiemy się też, dlaczego Don Juan Schmitta był już tylko resztkq tamtego Don Ju
ana i co doprowadzilo do tego upadku. 

To samo można powiedzieć o postaciach kobiet - dawnych ofiar Don Juana. 
Każda z nich przywdziała już przed laty inny kostium, który miał jej pomóc w wyle
czeniu się ze wspomnień o uwodzicielu. Jest tam między innymi zakonnica, jest au
torka sentymentalnych romansideł a także starzejqca się pożeraczka mężczyzn. Czy 
wytrwajq w tych przebraniach? Na końcu sztuki, gdy Don Juan wyjawi swojq praw
dę, dowiemy się, co pozostało z przebrania siostry zakonnej, co panna de la Trin
gle myśli naprawdę o swoich powieściach i jak Hrabina widzi naprawdę swojq 
przyszłość w ramionach niezliczonych kochanków. 

Czy zobaczymy wreszcie choć przez chwilę prawdziwego Don Juana? Być mo
że, ale ... czy teatr jest miejscem, w którym słowo „prawda" ma 1akiekolwiek znacze
nie? 

Rozmowa z ... 

Z kim rozmawia przez prawie całq noc Zygmunt Freud w swoim wiedeńskim mie
szkaniu, na kilka miesięcy przed Anschlussem? Z kawalarzem o cyrkowych zapę
dach? Z uciekinierem z zakładu dla umysłowo chorych? A może - najzwyczajniej 
w świecie - z Bogiem? 

Takie pytanie można sobie zadać, czytajqc lub oglqdajqc na scenie drugq z ko
lei sztukę Erica-Emmanuela Schmitta zatytułowanq «Przybysz» (tytuł oryginalny «Le 
Visiteur »I. Można powiedzieć, że po «Nocy z Don Juanem» o Schmitcie zaczęto 
mówić jako o interesujqcym autorze. Po «Przybyszu» stał się on po prostu sławny. 
Nowa sztuka zdobyła trzy Moliery (statuetki przyznawane corocznie we Francji za 
najwybitniejsze osiqgnięcia w dziedzinie teatru), została przetłumaczona na wiele 
języków. Grano jq w wielu teatrach niemieckich, we Włoszech, w Austrii, w Szwaj
carii, a w ubiegłym roku «Przybysz» dotarł do Nowego Jorku. 

I znowu uparcie pojawia się u Schmitta problem kostiumu, udawania, przebra
nia. Możemy mieć do końca wqtpliwości co do natury tajemniczego intruza poja
wiajqcego się w mieszkaniu Freuda. Bóg czy wariat, a może Bóg i wariat w jednej 

osobie? Odpowiedź na to pytanie jest być może mnie1 ważna niż samo pytanie. 
Osobnik ten zachowuje się jednak jak aktor - świadomie konstruuje postać kreo
wanq przed jednoosobowq publicznościq, jakq jest dla niego sławny psychiatra. 
Zwodzi go, proponu1e mu falszywe tropy, podpowiada sprzeczne ze sobq hipote
zy Jesteśmy znów w teatrze. 

Gdy jakiś czas temu nagrywałem wywiad z autorem dla Polskiego Radia, oto co 
powiedział mi o genezie swojej nowej sztuki • „Pomysł tei sztuki poiawil się pewne
go dnia, gdy oglądałem dziennik telewizyinv Bylem zdruzgotany wszystkimi tymi 
strasznymi wiadomościami, zabójstwami. Pomyślałem sobie, że ieśli Bóg też oglą
da dziennik telewizyiny, musi być w calkowitei depresii. I z przekory zadałem sobie 
pytanie .· ieśli Bóg i est w depresii, do kogo zwraca się o pomoc I zobaczy/em Boga 
na kanapie Zygmunta Freuda. Pomysł ten bardzo mnie rozśmieszy/, ale po kilku 
dniach zauważy/em, że to iest coś więcei niż tylko zabawny pomysł. Te dwie istoty, 
Zygmunt Freud i Bóg maią sobie wiele do powiedzenia, bo Zygmunt Freud nie wie
rzy w Boga a Bóg nie wierzy w Zygmunta Freuda. I silą rzeczy, dwie osoby, które w ni
czym się ze sobą nie zgadzaiq, mogą dyskutować godzinami. W ciągu następnych 
tygodni uzmysłowi/em sobie, że poprzez ten pomysł mogę mówić o wierze i o trud
ności wiary w świecie, w którym z/o organizuie się w formie nazizmu, w świecie lu
dobóistwa i obozów koncentracyinych. Tak więc poiawial się ponownie, poprzez 
historię dwudziestego wieku, tradycyiny problem filozoficzny, problem procesu Bo
ga, pytanie, czy Bóg iest odpowiedzialny za z/o. 

Zdałem sobie wtedy sprawę, że w tym dialogu między Zygmuntem Freudem a Bo
giem, lub też szaleńcem podaiącym się za Boga, może zostać zadane pytanie: czy 
Bóg iest winny. I moia odpowiedź iest następu1ąca: to człowiek iest winny". 

Ta dluga rozmowa między Freudem a jego trudnym do zidentyfikowania go
ściem jest właśnie refleksjq o wolności, o tym, co człowiek umiał zrobić ze swojq 
możliwościq wyboru, o winie i o odpowiedzialności. Jest to chyba najbardziej filo
zoficzna ze sztuk Schmitta, a zarazem jedna z na1popularniejszych. A przy tym jest 
to dzieło o ogromnych walorach teatralnych, o czym najlepiej świadczy zapał, z ja
kim rzucili się na nie reżyserzy teatralni z calego świata. 

Na poczqtku roku 1995 w Orleanie, a następnie w paryskim Theatre de la Porte 
Saint-Martin, odbyła się premiera kolejnej sztuki Schmitta zatytułowanej „Golden Joe". 
Sztuka ta jest rzadziej wystawiana niż inne dzieła tego autora, i chyba niesłusznie. Jest 
to na pewno jeden z jego najbardziej oryginalnych i najbardziej poetyckich tekstów. 
Akcja rozgrywa się w środowisku londyńskiej finansjery a centralnq postaciq jest 
właśnie ów Golden Joe - bankowiec, który ma wszystko ... oprócz skrupułów. 
Zauważmy jednak, że 1ego bank nazywa się Oanish, że jego dwaj pracownicy to 



Rosen 1 Guilden, że Golden Joe ma dwóch śmier1elnych wrogów o nazwiskach For
t1n i Brass .. Dodajmy jeszcze, że na ekranach bankowych monitorów ukazuje się 
nocq zmarły 01ciec Joe-ego i żqda od niego pomsly za swo1q śmierć, i że wuj Joe-ego 
poślubi! 1ego malkę Gdzie 1esteśmy - w londyńskim banku czy w króleslwie Da
nii? Jak to gdzie? - jesteśmy w teatrzel A w teatrze wszystko jest możliwe . I z dzielni
cy banków Cily do Stratford-upon-Avon nie jest aż tak bardzo daleko .. 

Gdy Golden Joe buntuje się przeciw swemu otoczeniu i przede wszystkim prze
ciw samemu sobie, wyraża ten bunt zapraszajqc swoich bliskich na eleganckie 
przy1ęcie, podczas którego odgryvva przed nimi krótkq scenkę teatralnq Ludzie przy
zwycza1eni do dyskusji o stopach procentowych muszq wysłuchać jego filozoficznych 
wynurzeń na temat życia i śmierci. Golden Joe zostaje oczywiście uznany za oblq
kańca . 

Jak widać, „Golden Joe"Erica-Emmanuela Schmitta wyrósł na teatralnej pożyw
ce, 1est to satyryczna opowieść o naszych czasach, a tealr 1est lu, 1eszcze bardziej 
niż w innych sztukach tego autora, punktem wyjścia, 1ęzykiem i sposobem opisy
wania świata 

Korespondentja z ... 

Z kim Abel Znorko, odludek i laureat literackie1 nagrody Nobla, wymienia od 
wielu lat milosne lisly? I to lisly o takiej sile emocjonalnej, że mógł je wydać w formie 
ksiqżki uznanej przez krytyków za jego na1lepsze dzieło? Kole1ne pytanie o tożsamość. 

W „Wariaqach enigmatycznych"Erica-Emmanuela Schmitta wyslępu1q tylko dwie 
postacie- ów Abel Znorko i odwiedza1qcy go na 1ego wyspie dziennikarz Erik Lar
sen. Cala sztuka to rozmowa lych dwóch mężczyzn i rozmowa ta trzyma widzów w na
pięciu od pierwszych słów aż po ostatnie niespodzianki 

Przy okazji wywiadu dla Polskiego Radia Eric-Emmanuel Schmitt opowiedział 
mi, że po napisaniu „Wariacii enigmalycznych"1ego przy1aciele namówili go, by wy
slal ten nowy tekst do Alaina Delona, ot tak, na wszelki wypadek Odpowiedź przy
szło bardzo szybko, Delon postanowi!, że zagra w te1 sztuce A warto przypomnieć, 

że po raz ostatni aktor ten pojawił się na teatralnych deskach w latach sześćdzie
siqtych I 

I tak oto doszło w roku 1996 do 1ednej z lych głośnych premier teatralnych, 
o których wszyscy mówiq i którq wszyscy chcq zobaczyć Ten powrót Delona do 
teatru po tak długie1 nieobecności oczywiście bardzo pomógł w karierze „Wa

riacii enigmatycznych ''. choć teraz tekst już od kilku lat żyje własnym życiem. 
Podobnie jak wcześniejszy o trzy lata „Przybysz''. „Wariaqe enigmatyczne" stały 

się już nieomal częściq światowej klasyki teatralnej I wciqż sztuka ta zdaje się przy
ciqgać wybitnych, często sławnych aktorów o silnych osobowościach Delon byl 
pierwszy, ale w Niemczech w Abela Znorko wcielał się Klaus Maria Brandauer, 
a wersjq angielskq „Wariacii enigmatycznych "zainteresował się Donald Suther
land, który grai w te1 sztuce w Toronto i w Londynie 

Czyżby ci wspaniali aktorzy odna1dywali w butnym, wyniosłym i genialnym Abe
lu Znorko bratniq duszę? Myślę, ża zainteresowało ich raczej to, co pozosta je 
z tej buty i wynioslości po jego spotkaniu z Erikiem Larsenem. Ten kontrast mię
dzy wielkim Abelem Znorko z pierwszych scen a zdruzgotanym, przerażonym 
„człowieczkiem" ljak widać, slowo użyte przez Diuszezę w „Nocy z Don Juanem" 
i tu okazuje się trafne) z finału sztuki jest prawdziwym wyzwaniem dla aktorów 
I znowu, jak widzieliśmy to już w poprzednich tekstach Schmitta, bohaterowie 
jego szluk przechodzq przez kole1ne fazy i zrzuca1q kolejne maski Onieśmielo
ny dziennikarz 1est kimś zupełnie innym, okazu1e się silnie1szy, bardziej wyrozu
miały i inteligentnie1szy od swego gospodarza. Zdzieranie kolejnych masek Abe
l a Znorko jest tak brutalne, ż e chwilami odnosi się wrażenie, iż maski te 
odchodzq wraz ze skórq i pozosta1e pod nimi tylko skrwawione cia ło . Buńczucz

ne pokrzykiwania Abela Znorko okazujq się krzykiem bólu . 
Każdy z tych dwóch mężczyzn 1est aktorem grajqcym swq rolę przed drugim . 

Larsen ma jednak przewagę - zna treść sztuki do końca, wie, jaka 1est ta1emni
ca, które1 Znorko nie może znać Znorko nie wie, co go czeka, nie zna swojego 
tekstu I przegrywa, bo wymyślona przez niego postać brutalnego pyszałka nie 
mieści się w tekście przywiezionym przez Larsena . Dwuznaczne zakończenie 
sugeruje, że gro między dwoma mężczyznami no tym się nie skończy 

Kolejnq premierq w teatralne1 karierze Erica-Emmanuela Schmitta byl „Liber

tyn ". W Paryżu sztuka ta zostało po raz pierwszy wystawiona w roku 1997, potem 
zagrało jq kilka teatrów niemieckich, dotarła również między innymi do Kanady 
i do Brazylii W roku 2000 weszła ona do repertuaru warszawskiego Teatru Ate
neum 

Jest to sztuka lżejsza od pozostałych , choć i w nie1 można odczuć chwilami 
coś lekko niepokojqcego. Tekst jest bardzo błyskotliwy, a w doskonale napisa
nych dialogach mowa 1est przede wszystkim o erotyzmie i . o filozofii. Nic dziw
nego, tym tytułowym libertynem jest Denis Diderot we własnej osobie. Nieszczę
ściem tego libertyna jest to, że musi napisać artykuł do Encyklopedii o moralności 
I to szybko, bo drukarnia czeka . Niestety wszystkie otaczajqce Diderota postacie 
!głównie kobiety) jakby się zmówily, by zachwiać jego poglqdami właśnie na te
mat moralności. 



Bulwar Zbrodni 

Kolejny sukces Erica-Emmanuela Schmitta nosi tytuł « Frederic czyli Bulwar 

Zbrodni». Warto wyjaśnić, że określenie Bulwar Zbrodni to nieoficjalna nazwa, 

którą określano w dziewiętnastym wieku Bulwar du Temple w Paryżu, przy 

którym mieścHy się w epoce romantycznej liczne teatry, zwane od tego czasu te

atrami bulwarowymi Frederic Lemallre był jedną z największych gwiazd Bulwa

ru Zbrodni. Właśnie o nim oraz o teatrze bulwarowym mówi ta niezwykła sztu

ka Erica-Emmanuela Schmitta . Napisał on ją z myślą o najpopularniejszym 

aktorze francuskim Jean-Paul Belmondo, który rzeczywiście w sztuce tej zagrał 
i na parę lat zrósł się niejako z postacią Frederica Lemaltre. 

Sztuka ta jest hołdem dla ludzi teatru, dla tych wspaniałych kabotynów, którzy 

gotowi są na wszystko, by zasłużyć na oklaski publiczności Widzimy tu całą ga

lerię barwnych postaci - jest tam majestatyczna i podstarzała diwa, grająca 
wciąż role młodych kobiet, jest młoda i urodziwa aktorka czekająca na wielkie ro

le i marząca o tym, by jej starszej konkurentce zdarzyło się jakieś nieszczęście. 
Jest tam początkujący autor poniżany przez wszystkich oraz dyrektor teatru, który 

wciąż narzeka na brak pieniędzy i który nigdy nie czyta wystawianych przez sie

bie sztuk{« Tu się wystawia sztuki, proszę pana, a nie czyta' Jeśli pon chce, by po

no sztuki były czytane, proszę iść do Komedii Francuskiei »} 

Sztuka ta jest bardzo zabawna, ale, jak zwykle u Schmitta, wszystko jest bar

dziej skomplikowane, niż to by się mogło na pierwszy rzut oka wydawać Przede 

wszystkim posiać tytułowa jest w rzeczywistości postacią złożoną . Stopniowo od

krywamy różne pokłady jego osobowości -wspomnienia z dzieciństwa, nie za

wsze wesołe, jego historia z Berenice, która nie jest zwykłą bulwarową miłostką 

Do lego dochodzi jeszcze refleksja na temat zawodu aktora. Cytowane na po

czątku tego artykułu zdanie 1esl próbą wyrażenia tego strachu, jaki odczuwa Fry

deryk, gdy opuszcza scenę i musi wrócić do rzeczywistości Owa dwa pytania, tak 

ważne w twórczości Schmitta . Kim iestem ? i Kogo gram ? nabierają w kontek

ście tej jego sztuki znaczenia szczególnego Kim jestem, skoro mogę zagrać ko

gokolwiek? Być może nie jestem nikim. Co naprawdę odczuwam, skoro na sce

nie umiem udawać każde uczucie, przygotowując równocześnie kolejną replikę? 

Być może nie jestem zdolny do żadnego realnego uczucia. 

«Frederic czyli Bulwar Zbrodni'' to takie właśnie ciągłe balansowanie na gra
nicy między bulwarową komedią ( błyskotliwą, zabawną i bardzo romantyczną) 

a refleksją o teatrze i aktorze. 

Inną romantyczną komedią Schmitta o wyraźn i e fi lozoficznym pod łożu 1est 

«Hole/ dwóch światów », którego prapremiera odbyla się w roku 1999 w teatrze 

Marigny w Paryż u 

Pomysł lei sztuki i est, można pow1edz1eć, bardzo teatralny jesteśmy w hallu 

hotelowym, do którego można dostać się wyłącznie windą Z czasem dowiadu

jemy się, że ten dziwny hotel nie należy do naszego świata i że mieszka1ą w nim 

ludzie, których ciała na ziemi znajdu1ą się w stanie śpiączki - są oni zawieszeni 

gdzieś między życiem a śmiercią W hotelu ludzie ci mogą na szczęście ze so

bą rozmawiać , c zeka1ąc na decyzję o ewentualnym powrocie na ziemię lub 

osratecznym opuszczen iu świata żywych Mogą ze sobą rozmawiać , mogą 

z siebie nawzajem kpić, kłócić się i zakochiwać się w sobie. 

Poza teatrem 

Eric-Emmanuel Schmitt 1est również autorem trzech powi eśc i Pierwsza z nich, 

zatytułowana „Sekto egoistów''. została wydana w roku 1994 Jest to raczej po

wiastka filozoficzna o poszukiwan iach prowadzonych przez młodego naukow

ca wokół postaci nikomu nie znanego filozofa z osiemnastego w ieku . 

W roku 2000 ukazała s ię druga powieść Schmitta, ,,Ewangelio według Pilo

/o ". Składa się ona z dwóch części Narratorem pierwszej z nich jest Chrystus, 

który opowiada, jak stopn iowo i z dużymi oporami pogodzi! s ię z wca le dla nie

go niełatwą prawdą o swo1e1 wyjątkowości. W drugiej części powieści narrato

rem 1esl z kolei Piłat Opowiada on o tym, co zdarzyło się po ukrzyżowaniu Chry

stusa i mówi przede wszystkim o własnych wahaniach, czy należy wierzyć 

w coraz bardziej rozprzestrzeniające się opowieści o zmartwychwstaniu. 

Zaledwie kilka dni temu w księgarniach po1awila się najnowsza powieść Eri

ca-Emmanuela Schmitta zatytułowana ,,La part de l'autre" Pomysł lej książki jest 

dość niezwykły . Jest w niej mowa o historii minionego stulecia Au tor postano

w i/ zadać pytanie, którego nie ośmieliłby się pewnie zadać żaden historyk. Od 

tego są przecież pisarze, by stawia ć pytania, które inni uważają za niemądre Py
tanie autora 1est następu1ące Jak wyglądałby dwudziesty wiek, gdyby 8 paź

dziernika 1908 roku Adolf Hitler zostal przy1ęty do wiedeńskie1 Akademii Sztuk 
Pięknych? Powieść Ja part de l'autre" opowiada o życiu dwóch Hitlerów- jeden 

z nich, to ten, którego znamy z historii. Nie dostał się vvtedy na studia malarskie, 

jego życie skierowało się ku polityce i .. wszyscy wiemy, do czego to doprowa

dziło . Równolegle do życia tego prawdziwego Hitlera , au tor opowiada nam 

o Adolfie H. Ten młody człowiek studiu1e malarstwo, po pierwszej wo jnie wy1eż-



dża do Francji i zaczyna zdobywać tam sławę jako malarz surrealistyczny. Cała 

powieść składa się z tych właśnie dwóch równoległych nurtów narracyjnych. 

Stopniowo Adolf H. i jego świat oddalają się od Hitlera i świata, który znamy 

z podręczników historii. 

Na zakończenie, po tym krótkim przeglądzie dokonań Erica-Emmanuela 

Schmitta, powróćmy jeszcze na chwilę do jego teatralnego debiutu, «Nocy z Don 

Juanem». Wiele z rzeczy, które spotykamy w późniejszych utworach Schmitta, 

moża znaleźć już w tej jego pierwszej sztuce. 

W «Nocy z Don Juanem» mowa jest o tożsamości każdego z nas, o tym, kim 

jesteśmy dla siebie samych i kim jesteśmy w oczach innych. O wyborach, których 

musimy wciąż dokonywać. Rzecz jest bardzo poważna, a więc. .. uśmiechnijmy 
się I 

Leonard Pietraszak w roli Don Juana, 
Kazimiera Nogajówna - Karolka, Barbara Zgorzelewicz - Marcysia, 

"Don Juan" Moliera, Teatr Polski w Poznaniu, 1963 
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PONADTO W REPERTUARZE TEATRU 

SCENA G LÓW A 

MORA L NOSC PA!\I DlLSKil·..I - Gabriela Zapolska. reżyseri a - T omasz Zygadło. 
scenografia - Marcin SlaJcwski, kostiumy - Anna Sekuła , choreografia - Tadeusz Wiśniewski. 

opracowanie muzyczne - Wojciech Borkowski 

I ll ;RBA'I KA l STALINA - Ronald Harwood, 1łumaczeni e - Michał Roni.k ier. reżyseria -
Tomasz Zygadło . scenografia - Marcin S1ajewski. kostiumy - Joanna Macha, muzyka - Juliusz 
Pil pel 

SKĄPIEC - Molie re. 1łumaczenie - Jan Polewka. reży seria - Krzysz1of Zaleski. dekoracje -
Zofia de lnes. Joanna Macha, kos1iumy - Zofia de lnes, muzyka - Wojciech Borkowski 

KOLACJA DU\ GLlll'CA - Francis Veber, przekład - Barbara Grzegorzewska, reżyseria 
- Wojciech Adamczyk. scenografia - Marcin S1ajewski 

SCE A 61 

ODC! IODZIL MĘŻCZYZNA OD KOBIETY - Siemion Złotnikow, 1łumaczen ie - Anna 
Sobecka, reżyseria - Tomasz Zygadło, scenografia - Marcin S1ajewski. muzyka - Jan Kanty 
Pawluśkiew icz 

ZWIĄZEK OTWARTY - Franca Rame. Dario Fo, prtekJad - Aleksander Berl in, reżyse ria 
Aleksander Berlin, scenografia - Marcm Jarnuszk iewicz, opracowanie muzyczne - Wojciech 
Borkowski 

LIBl'RTY N - Eric-Emmanuel Schmin, prLekład - Barbara Grzegorzewska. reżyseria -
Wojciech Adamczyk. scenografia - Paweł Dobrzyck i, kosliumy - Irena Biegańska 

Cl:.NTUR IOI'\ - OPOWI ESC O KRZY/l ' -Joseph Majaulr, pmkJad - Marcin Ryszkiewicz. 
reżyseria - Janusz Kukuła, .scenografia - Marcin Srajewsk.i, kos1iumy - Doro1a Roqueplo. muzyka 
- S1anisław Radwan 

DWIE SCENY MILOSNE (Oskar Wilde - TRAG EDIA FLORENCKA. przekład - An1oni 
Li bera. Anloni Czechow - NI EDŻWIEDŻ. przekład Jerzy Wyszomi rski ) reżyseria - Krzyszlof 
Zaleski . scenografia - Joanna Macha, kos1iumy - Zofia de lnes. muzy ka - Wojciech Borkowski, 
układ walki - Tomasz Grochoczyński 

SCENA NA DOLE 

TRl'.Y RAZY Pl!\r· - scenariusz i reżyseria - Artur Barci 5. scenografia - Marcin Stajewski . 
kierownic1wo muzyczne - Wojciech Borkowski 

KOI : ! A - scenariusz i reżyseria - Artur BarciS. kierown ictwo muzyczne i aranżacje ul worów -
Wojciech Borkowski. współpraca reżyserska - Marcin Sosnowski. scenogra tla - Tomasz M. 
Wisniewski. Doroia Żarska. choreografia - Tadeusz Wi sniewski 
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