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filozof, nauczyciel akademicki, od 1991 r. dramaturg.Je
go sztuka LE VISITEUR otrzymała we Francji nagrody 
im. Moliere ·a w trzech kategoriach. Wystawiono ją 

w piętnastu krajach. Uznaniem cieszy się również GOL
DEN JOE. Wielkim sukcesem stała się premiera VARTA
TION ENIGMATIQUES, w której wyst<!pił Alain Delon. 
Delon nie występowal na scenie od 1968 r. Tekst Schmit
ta uznał „za najpiękniejszą sztukę o miłości jaką czytał". 

Krytyka widzi w autorze LIBERTYNA ,.przyszłość te
atru francuskiego" . Mówi się o nim, że filozofię przemie
nił w sztuki teatralne, oczarował publiczność spragnio
n•1 problematyki egzystencjalnej. Sam Schmitt twierdzi, 
że tworząc teatr przestaje być filozofem. Filozofia jest 
tylko poż)wk;i , a celem nadrzędnym napisanie dramatu. 
Nie lubi sztuk z tezą. Próbuje pisać teksty, które wywo
łaj•! refleksje . sprowokuj;i do zastanawiania się nad licz
nymi rozwi;1zaniami tego samego problemu. Uważa 
swoje sztuki za komedie dramatyczne. Wyznaje: „Kiedy 
piszę jestem w dobrym humorze, co oczywiście ma sil
ny ·wpływ na moje dramaty. Nie zapominam przy tym , 
że publiczność w teatrze czuje potrzebę wytchnienia . 
Nie znoszt; sztuk, które maj;1 tylko jeden ton. Nie ma nic 
gorszego niż tragiczne tragedie i komiczne komedie. Hu
mor jest koniecznym składnikiem teatru . Myślę, że jest on 
uśmiechniętą formą powagi, sposobem życia. Humor 
jest metafizyką~„ 

Na podsLawie wywiadu z E. E. Schmittem. Paris Mateli . 

26.09.1996 r. 



Czas przypływu 
Rozmowa nagrana dla Dialogu w lutym 1996 roku w siedzibie Societe 

des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) w Paryżu. Uczestniczy
li: Catherine Anne (aktorka, reżyser i dramatopisarko), Sabine Bossan 
(kierujqca Stowarzyszeniem Entr 'Actes, które zajmuje się promocjq dra
maturgii francuskie] za gran1cq), Nobil El Azan (reżyser), Jean-Christian 
Grinevald (reżyser) , Patrice Kerbrat (reżyser), Eric-Emmanuel Schmitt 
(dramatopisarz), Daniel Soulier (aktor, reżyser i dramatopisarz) oraz Mal
gorzota Szpakowska. Przelożyl Marek Radziwon. Redakqa Dialogu ser
decznie dziękuje pani Sabinie Bossan za pomoc w zorganizowaniu te
go spotkania. 

SZPAKOWSKA: Jeszcze w latach sześćdziesiątych wspólcze
sna dramaturgia francuska miała w Polsce ogromne znaczenie. 
Była ważna i dla teatru , i dła życia intelektualnego. Twórczość Sar
tre ·a , Camusa , Ionesco, nieco później Geneta - żeby pozostać 

przy nazwiskach najbardziej oczywistych , bo tę listę można je
szcze przedłużyć - została u nas rzeczywiście dobrze przyswojo
na, nawet jeśli nie zawsze owocowała wybitnymi przedstawienia
mi. Bo też było to wówczas zjawisko daleko wykraczające poza 
teatr. To była pierwsza fala intelektualna, która napłynęła do nas 
z Zachodu po 1956 roku , w epoce odwilży po stalinizmie. i która 
jeszcze wcześniej, znana tylko wtajemniczonym, uchodziła za sa
mą esencję europejskości. Zarazem ówczesny żarliwy odbiór - to 
nie był tylko snobizm; problematyka wolności, odpowiedzialno
ści. autentyczności , lt;:k przed nosorożcami na ulicach i sprav.ry 
brudnych rąk polityków - to wszystko odnosiło się także do na
szych doświadczeń, mówiło o naszych sprawach , kształtowało na
s zą wrażliwość. 

A potem wpływ Francji zaczął słabnąć, blednąć. Widać to w re
pertuarach teatralnych, widać w życiu umysłowym . Owszem, 
nadal sięga się do rzeczy dawnych - a to do surrealistów, a to do 
Claudela; zainteresowaniem teoretyków cieszy się stale Antonin 

Artaud. Ale późniejsi autorzy przebijają się z pewnym trudem i -
przynajmniej jeśli chodzi o dramat - przez następnych dwadzie
ścia kilka lat utrwaliły się na dobre bodaj tylko dwa nowe nazwi
ska: Michela Vinavera i Bernarda-Marie Koltesa. 

Powody można hy wskazywać różne. Jednym z nich jest za
pewne dokonująca się w całej Europie amerykanizajca kultury, 
która wszędzie zapewnia priorytet dramaturgii anglosaskiej. Innym 
- zmieniająca się funkcja teatru wobec inwazji mediów elektro
nicznych. Jeszcze innym - pewne zasklepienie się kultury pol
skiej we własnych sprawach, w związku z burzliwymi zmianami 
politycznymi ostatniego kiłkunastołecia . Żadnej z tych spraw nie 
należy lekceważyć . Ale czy jakieś przyczyny nie tkwiły także w sa
mej dramaturgii francuskiej' 

SCHMIIT: To pytanie należałoby raczej skierować do kryty
ków; pisarze koncentrują się przede wszystkim na samych sobie 
i trudno im porównywać się z innymi. 

KERBRAT: Nie da się tu unikn;1ć nawiązania do pisarzy z prze
szłości, do Sartre'a, do Geneta, ani pominąć wpływu literatury ob
cej. Ale jedno można powiedzieć od razu: nie istnieje żaden 
wspólny wątek, który łączyłby naszą literaturę dramatyczną w ca
łość. O dramaturgii anglosaskiej można powiedzieć, oczywiście 
upraszczając, że ma zacięcie społeczne, o niemieckiej - że jest 
w uchwytnym stopniu filozoficzna i metafizyczna; Francuzów na
tomiast nie da się scharakteryzować jednym pojęciem. 

SCHMIIT: A może tym właśnie należy się cieszyć, może w tym 
tkwi jakaś oryginalność? Że ciągle pojawia się coś nowego, zaska
kującego , czego nikt się wcześniej nie spodziewali Że brak ·wyra
źnego kierunku poszukiwań formalnych i orientacji filozoficz
nej, która górowałaby nad innymi? 

GRINEVALD: AJe taki stan w gruncie rzeczy oznacza dekadencję. 
Dwadzieścia lat temu ludzie jeszcze mieli światopogląd: miała 

go ówczesna lewica, ówczesna inteligencja lewicowa - cokolwiek 
to we Francji znaczy. Ten światopogląd eksplodował i pozostały 
ruiny. Ale nikt jakoś nie spieszy się, żeby to gruzowisko uporząd
kować . Nie wiem zresztą, czy jest to zadanie akurat dla teatru. 



SZPAKOWSKA: Czy to rozproszenie, rozbicie dramaturgii na 
luźne wątki, czy ta, jak mówił pan Grinevald, dekadencja ma jakiś 
związek z procesami zapoczątkowanymi w 1968 roku? 

SOULIER: Nie sądzę. 
ANNE: To się raczej zaczęło w pocz;itku wieku, z teatrem Anto

ine'a i z przesadnym uwypukleniem roli reżysera, który stopniowo 
zyskiwał władzę absolutn;!, usuwając w cień autora-twórcę. Ten 
proces zresztą wykroczył daleko poza teatr - żyjemy w świecie, 
którym rządzą pośrednicy.Jako specjaliści od reklamy kreują relację 
między producentem a odbiorcą, choć sami przecież niczego nie 
wytwarzają; i tak samo w teatrze pośredniczą między pisarzem a wi
downią, i to oni uchodzą za rzeczywistych tw6rców. 

KERBRAT: Jednak rok 1968 był ważny: to, co przedtem w te
atrze wydawało się niemożliwe, potem stało się zrozumiałe i do
puszczalne. Dotyczy to zarówno formy, jak polityki. Ale obalenie 
barier miało i negatywne konsekwencje: skoro wszystko wolno, 
to zbyteczna jest refleksja nad estetyką i sensem teatru. W 1968 
teatr polityczny rozkwitł - ale potem zaraz znikn;1ł. 

SCHMITT: Rzeczywiście, przez ostatnie dwadzieścia czy trzy
dzieści lat w teatrze dominowa I reżyser. Zainteresowanie krytyki 
i publiczności skupiało się na jego pracy, nie na pracy pisarza. Dla 
reżyserów były subwencje, o reżyserów zabiegali dyrektorzy, wo
kół reżyserów ogniskowało się życie teatralne. 

BOSSAN: Ale też nie wolno redukować teatru tylko do reżyse
rii. Tymczasem do autonomii teatru, 'vyzwolonej przez rok 1968. 
doszły jeszcze inne czynniki sprzyjające dominacji reżysera - eko
nomiczne i polityczne. 

KERBRAT: Nie przesadzajmy z tą dominacją. Może panuje ona 
w teatrze amerykańskim, ale nie we francuskim. W teatrze fran
cuskim tekst zawsze miał i ma pierwszeństwo przed gestem. 
I dawniej, i teraz teatr francuski pozostaje teatrem tekstu. mowy, 
języka; czasem w ogóle język jest tematem podstawowym. Oczy
wiście, są tu przypływy i odpływy - teraz, moim zdaniem, nastał 
czas przypływu. Jest to zresztą jeden z powodów, dla których te
atr francuski nie najlepiej nadaje się na eksport. 

I 
'.' 

EL AZAN: Zreszt<! pisarze sami już po trosze stali się reżysera
mi, sami myślą kategoriami sceny i inscenizacji, sami pracują nad 
formą rearraln:i. Gorzej natomiast z treściami, jeśli oczywiście uda 
się treść i formę traktować rozłącznie. A kłopoty z treściami łą
czą się z ogólnym kryzysem myśli europejskiej. Przez wiele lat pi
sarze - kontynuując, jak myślę, linię, którą zapoczątkował Bec
kett - łami;}c wcześniej ustanowione bariery, próbowali w teatrze 
pytać o najgłębsze sensy. Ale to się po prostu skończyło. \Vymie
niła pani nazwisko Kolresa - owszem, jednak Koltes ro przecież 
kontynuacja Geneta. Natomiast u przeważającej części pisarzy 
pytania o sens zastąpione zostały przez pytania o język. 

SCHMITT: Mogę mówić tylko za siebie - a sam wcale nie czu
ję się kontynuatorem. Teatr Sarrre'a, Camusa, Becketta, Ionesco, 
teatr absurdu filozoficznego zupełnie nie odpowiada mojemu 
sposobowi myślenia. Mówiąc krótko, nie zgadzam się z tenden
cjami gloszącymi, że świat utracił sens. Przypominam przy rym, 
że na utratę sensu wskazywał nie tylko teatr absurdu, ale również 
na przykład angielska filozofia analityczna, która ograniczyła się 
do badania języka. Ja tymczasem należę do pokolenia znacznie 
bardziej zainteresowanego metafizyką i moralnością. Wcale nie 
wydaje się nam oczywiste, że świat jest nieodwolalnie absurdal
ny. Bardzo wysoko cenię sobie tamtych pisarzy. Bo to rzeczywi
ście wspaniała literatura. Ale ich teatr mnie nie angażuje ani inte
lektualnie, ani emocjonalnie. 

SZPAKOWSKA: To znaczy, upraszczając. że jest pan przeciw
nikiem nieładu? 

SCHMITT: Może aż tak nie upraszczajmy. Goldenjoe jest sztu
ką polityczną. O ryle to prawda, że próbowałem tam pokazać, co 
się dzieje z relacjami międzyludzkimi w świecie. w którym rz;1dzi 
jedynie pieni~!dz. Sztuka 'vyszydza dwie skrajności obecne w na
szym spoleczeńsrwie - z jednej strony kompletne zobojętnienie, 
z drugiej czułostkowy humanitaryzm. Między tymi skrajnościami 
usiłuję znaleźć jakąś drogę, która byłaby uzasadniona moralnie. 

SZPAKOWSKA: Jeśli dobrze rozumiem, w pailskiej sztuce do
bro jest nieosiągalne. 



SCHMITT: Istotnie. Zarazem c;o/den}oe jest jakby odpowie
dzią na moją poprzednią sztukę, Le Visiteur, która była dialogiem 
między starym Freudem a kimś, kto mógł być wysłańcem Boga, 
i która korzeniami sięgała - tak sądzę - myśli Pascala. Golden Joe 
przeciwstawia tamtej sztuce obraz świata bez Boga; w świecie 
bez Boga jesteśmy skazani na pesymizm i absolutyzm nihilizmu. 

SOULIER: Bardzo nam dziś brakuje teatru politycznego. Koniec 
wieku aż prosi się o jakieś podsumowanie; jeżeli nie my go dokona
my, to kto je za nas zrobi? Czy mamy czekać, aż za trzysta lat w Afry
ce narodzi się nowy Shakespeare i napisze, jacy naprawdę byliśmy? 

SZPAKOWSKA: Problemy polityczne, społeczne, moralne -
a dlaczego jako medium do ich pokazywania służy państwu wła
śnie teatr? 

SCHMITT: Mam wrażenie, że moje sztuki są znacznie bardziej 
problematyczne niż ja sam. W życiu jestem po prostu człowiekiem 
wierzącym; lecz kiedy piszę sztukę, Bóg staje się problemem. W re
zultacie moje dramaty są mniej kategoryczne niż sądy, które mógłbym 
·wygłosić w prywatnej rozmowie. A zatem i dla mnie scena jest miej
scem komunikowania się ze światem i miejscem formułowania pro
blemów. Może dlatego, że z wykształcenia jestem filozofem, byłem 
nauczycielem akademickim i silą rzeczy problematyczność świata 
interesuje mnie bardziej niż na ogół ludzi teatru. 

BOSSAN: A może jest tak, że praca reżysera nad współcze
snym, wartościowym tekstem, jego rzeźbienie, cyzelowanie - to 
też jest jakaś forma oporu wobec dzisiejszego świata? 

KERBRAT:Jeśli wierzymy w jakieś proste zasady - no to próbuj
my je realizować. Ceńmy dobrze wykonaną pracę, odnośmy się do 
siebie z szacunkiem, odrzućmy cynizm - to już jest walka. Nie idź
my do La u re Adler' l jeśli zżymamy si<; na jej audycję, idźmy do niej, 
jeśli nas to bawi. Podobnie z Disneylandem - ja akurat nigdy tam nie 
byłem, ale nie mam pretensji do tych, którzy tam jeżdż~!- Wrogiem nie 
jest coca-cola ani Myszka Mickey. Prawdziwymi wrogami są obojęt-

11 I.au re Adler prowadzi w programie telewizyjnym France 2 audycjt,: La Creche de 
Minuit, gdzie prezentowane s;! aktualne wnlarzenia kulwralne. (Red. Dialogu) 

ność, cynizm, różne sztuczki dokonywane po to, żeby zdobyć dota
cję, subwencję. To bardzo dużo - dawać świadectwo temu, w co się 
wierzy. I jednak część pisarzy to robi - Schmitt, Besset, Enzo Cor
mann, Minyana. Oni wszyscy usiłują dawać świadectwo. To ważniej
sze niż małe wojny z telewizją, coca-colą i Laure Adler. 

GRINEVALD: Wróg prawdziwie groźny tkwi w nas samych, 
w naszych związkach z innymi. w naszym najbliższym otoczeniu. 
To nie przypadek, że wystawiłem pierwszą sztukę Daniela Soulie
ra, Apres l'amour: bo tam właśnie znalazłem sprawy intymne, ro
dzinne, a jednocześnie uwikłane w ideologię. Myślę, że jeśli potrafi
my uczciwie zadać sobie pewne pytania, to jakoś zdołamy dotrzeć 

do społeczeństwa - a przynajmniej do społeczności widzów teatral
nych. Inna rzecz, czy my naprawdę wiemy, kim są ci widzowie. 

KERBRAT: W najnowszej dramaturgii francuskiej daje się zaob
serwować pewien zwrot do intymności, ucieczki w siebie - co nie 
musi oznaczać autobiografizmu. Oznacza natomiast, że nie mamy 
takiego wroga poza sobą. którego moglibyśmy łatwo wskazać i zwal
czać. Oczywiście, nie wyklucza to problematyki stricte politycznej. 

SZPAKOWSKA: Teatr, o którym tu paóstwo mówili, teatr, 
który sami uprawiacie jest niewątpliwie teatrem dla elity. Pre
zentować idee i ich przekształcenia można tylko wyrobionej pu
bliczności. Dla tej publiczności robi się teatr - a coca-cola i Disney
land to po prostu propozycja dla kogo innego. 

SCHMITT: Zawsze przecież tak było. W siedemnastym wieku, 
w epoce Racine·a i Corneille'a, widownia teatralna liczyła jakieś 
tysiąc osób. Potem farsy Labiche·a oglądało dziesięć tysięcy. Dziś, 
przynajmniej potencjalnie, widownia jest znacznie większa. 

SOULIER: Ale po drugiej wojnie światowej odnotowuje się 
znaczny spadek liczby widzów. 

EL AZAN: Elita intelektualna nie pokrywała się w elitą finan
sową. Elicie intelektualnej powinniśmy proponować spektakle 
po prostu taósze. Taki w koócu jest sens istnienia teatrów pu
blicznych, subwencjonowanych. 

EL AZAN: Przed dv.rudziestu laty jeździłem trochę po Europie 
Wschodniej, gdzie widziałem naprawdę pełne teatry - w Polsce, 



w Czechosłowacji. w Rumunii. Oczywiście, można to interpreto
wać przez analogię do sytuacji we Francji w czasie okupacji: ludzie 
chodzili do teatru, żeby zamanifestować swoją niezależność, swo
ją wolę oporu, żeby przeciwstawić się wrogowi. Teraz wroga już 
nie ma, nie ma go w Polsce, nie ma go nawet w Rosji, choć są tam 
postkomuniści. I jak mi się wydaje, ten brak wroga zaowocował 
podobnym zamieszaniem jak to, które odczuwamy we Francji. 

SCHMITI: Nie zgadzam się - ani z tym, co mówiliście przed chwi
lą, ani z tym, co wcześniej mówił Daniel Soulier. Wiek dwudziesty jest 
w gruncie rzeczy straszny - pośpieszny i ateistyczny. Żyjemy w po
twornym pośpiechu, żywiąc zarazem przekonanie, że jest to zachowa
nie mądre i nowoczesne. A to jest po prostu nowy zabobon. przesąd. 

SOULIER: Nie powiedziałbym, że nasz wiek jest ateistyczny. Nad 
trumną socjalisty Mitterranda odprawiano dwie msze jednocześnie. 

KERBRAT: To nie jest ateizm, to raczej niepokój. 
SCHMITT: Ależ spójrzcie, co się dzieje w filozofii. .. 
KERBRAT: Co, może Mounier był ateistą' 
SCHMITT: Ale też nikt go dziś nie czyta, nikogo on nie intere

suje. Dominuje filozofia niemiecka, angielska, resztki tradycji fran
cuskiej i spadek ideologiczny lat pięćdziesi;!tych. Nie ma nato
miast postawy religijnej, może jeden Levinas patrzy na świat 
przez pryzmat religii. 

KERBRAT: Mounier i Levinas to nie jest znowu tak mało. 
SCHMITT: Bardziej ceniłbym sobie tradycję Pascala. A pewne 

problemy filozoficzne doskonale nadaj;! się do tego, by je ujmo
wać vv formę dramatu. Według formuły Pascala, Bóg jest ukryty, 
gdyby się ujawnił, nie byłby Bogiem, lecz władcą świata: Boga po
wiada Pascal, trzeba szukać. Bóg nie jest ani obecny, ani nieobec
ny; jest schowany. Ten paradoks filozoficzny jest zarazem parado
ksem teatralnym: w teatrze ujawnia się Bóg zamaskowany. 
Okruch filozofii zawiera w sobie gorową formę dramatyczną. Dla 
Sartre·a na przykład problematyka filozoficzna tkwiła w tym, co 
się dzieje między ludźmi. Z tego wyrastały mu dramaty. 

SZPAKOWSKA: (do Patrice·a Kerbrata) Pan chyba chciał za
protestować. 

KERBRAT: Nie, przeciwnie, słuchałem z przyjemnością. Tyle 
że ten aspekt teatru wydaje mi się zdecydowanie marginalny. 
A już zwłaszcza z punktu widzenia całej pozostałej literatury. 
Z jednej strony Genet, Claudel, Victor Hugo, Racine - a z drugiej 
cały ten Gold mann z Le Dieu ca chen. Od razu widać, że to są mar
ginalia. Choć nie przeczę, że te walki w latach pięćdziesiątych by
ły modne, można je znaleźć u Camusa, u Sartre'a. 

SCHMITT: Forma wyraża się w problematyce. Struktura my
ślenia generuje formę. Ta forma może być mniej lub bardziej ory
ginalna, ale na pewno jest adekwatna. 

SZPAKOWSKA: Tradycja tradycją, ale jak to wygląda teraz? 
Czy dramaturgia filozofująca, której we Francji zawsze było spo
ro, jest nadal obecna w teatrze? Czy na przykład Sartre'a jeszcze 
się grywa? 

SCHMITT: Intelektualiści sądzą, że o Sartrze należy mówić 
z przekąsem. Na mnie akurat wywarł wielki wpływ. 

Sartre był twórcą pewnej estetyki i ta estetyka - sformułowana 

- była dużo mniej ciekawa niż to co rzeczywiście organizowało je
go dzieła. To były jakby nadmiernie rozbudowane didaskalia, bardzo 
obciążające jego sztuki. Sztuki Sartre'a tkwią w niewoli estetyki swo
ich czasów; estetyki, którą sam ich autor sformułował. 

GRINEVALD: W ogóle zbyt wyraźny światopogląd estetyczny 
niesłychanie utrudnia współpracę z pisarzami. 

Kiedy autor uczestniczy w próbach, musimy oczywiście liczyć 
się z jego zdaniem. Kiedy jednak w przedstawieniu ma brać udział 
również wybitna osobowość aktorska - sytuacja zaczyna być 
niebezpieczna, bo pojawia się kilka ośrodków decyzji i nikt nie chce 
ustąpić drugiemu. 

EL AZAN: Niektórzy pisarze zresztą wcale nie mają ochoty na 
współpracę. Enzo Cormann w ogóle nie przychodził na próby, 
pojawiał się dopiero po premierze. 

21 Chodzi o glośną książkę Luciena Goldmanna Le Dieu cache (Hóg uk1ytv) 
z 19';5 roku, poświęconą mic;dzy innymi Pascalowi i Racine·owi. gdzie sformu
łowana jest teza o homologii między wizją świata w jakiejś epoce a przesłaniem 
ówczesnych wybitnych dzieł literackich. (Red. Dialogu) 



BOSSAN: Z kolei część reżyserów w ogóle nie chce pracować z au
torami współczesnymi, bo z tego, jak mówią, ·wynikają same kłopoty. 

SOULIER: Wygodniej reżyserować zmarłych. 
ANNE: W ogóle lepiej być zmarłym, zwłaszcza dawno zmar

łym. Dla nich przede wszystkim stworzono teatru subwencjono
wane, do których pisarze współcześni najczęściej nie mają dostę
pu. A już najlepiej jest być tłumaczem tekstów klasycznych. 
Tłumaczyć Shekespeare'a albo Czechowa to jest naprawdę świet
ny sposób na życie. Można się z tego utrzymywać po królewsku. 

SCHMITI: Z reżyserem rozmawiam przed rozpoczęciem prób, 
potem się wynoszę i wracam na dziesięć dni przed premierą. 

EL AZAN: Trochę późno, żeby coś poprawić. 
SCHMITI: Nie, dlaczego. Poza tym zdarza się, że na początku 

wszystko zapowiada się świetnie, a kłopoty zaczynają się, kiedy 
z sali prób spektakl przechodzi na scenę. Faktem jest jednak, że tiaj

częściej musimy zaakceptować to, co zostało zrobione. No bo co 
innego pozostaje? Przecież nie można nie dopuścić do premiery. 

ANNE: W każdym teatrze powinno być miejsce dla autora, jak 
jest miejsce dla aktorów i reżysera. Dramatopisarza należałoby ho
łubić, jeszcze zanim ukończył sztukę. Tymczasem teatry na ogół 
kierowane są przez reżyserów, a stały personel stanowią techni
cy i administracja. Doceniam ich pracę, oczywiście, ale bez tech
ników można ostatecznie wystawić sztukę, natomiast bez auto
ra, który ją napisze - jednak nie. 

Brak miejsca dla pisarza w hierarchii teatralnej obniża również 
jego status społeczny. Co więcej, ma to oczywiście konsekwen
cje finansowe. Nawet najbardziej utalentowany dramatopisarz 
współczesny nie utrzyma się dziś z samej pracy dla teatru. Żeby 
przeżyć, musi szukać innych zajęć, dawać lekcje, pisać artykuły, 
wreszcie wziąć się za reżyserię. Ktoś, kto jest tylko autorem dra
matycznym, nie ma z tego ani ludzkiego szacunku, ani pieniędzy. 

SZPAKOWSKA: To akurat nie jest wyłącznie przypadłością 
francuską. 

Fragmenty Roz11w1".)', Dialog 4! 1996. s. 1.16-144 



Władysław Tatarkiewicz 

Encyklopedyści 

Tak przyjęto nazywać grono współpracowników Wielkiej Enl)'klopedii 
(Encvctopedie ou Dictionnaire raisomze des sciences, arts et 111etiers), naj
większego przedsięwzit;cia literackiego epoki Oświecenia, które postawi
ło sobie za zadanie zestawić zdobycze nauki, by je wyzyskać dla celów 
oświecenia. Encvklopedia wyszła w latach 1751-1772. Do jej współpra
cowników należ.al jeszcze Wolter, czas jakiś Rousseau, cl1.lej Grimm, baron 
Holbach, Turgor i inni; d' Alembert był jednym z inicjatorów Encyklopedii, 
ale już w 1758 r. odsunął się od niej. Wydawcą i duszą Encyklopedii był 
Denis Diderot (1713-1784); wszechstronny talent. jeden z tych, co oso
bowością swoją działają silniej niż słowem pisanym: filozof, uczony, poeta. 
krytyk, estetyk, inicjator i zapładniacz umysłów. sam umysl impulsywny 
i niezdyscyplinowany.Jego egzaltowanej naturze odpowiadało stanowisko 
filozoficzne Shaftesbury'ego i od niego zaczął. Ale potem przeszecll ewolu
cję, którą wraz z nim przeszło Oświecenie francuskie: przeszedł do mate
rializmu, a jednocześnie ocl deizmu do ateizmu. 

. -

Filozofia encyklopedystów była wyraźna w części negatywnej: była 
w orozycji rrzeciw surranatur3lizmowi, ideJ(izmowi, duJ(izmowi. rrze
ciw całej tradycji chrześcijańskiej metafizyki. Natomiast w czc;:ści pozytyw
nej była mało określona: najogólniejszym jej znamieniem byl naturalizm, po
za t\'m skłaniała sit; do metafizyki materialistycznej (sprowadzającej 
zja~iska duchowe do cielesnych), psychologii sensualistycznej (sprowa
dzającej myślenie do wrażet'1), etyki egoistyczno-humanistycznej, a z tym 
wszystkim l<!czyia agresywny ateizm. Te tendencje filozoficzne. typowe dla 
epoki, dzięki Encyklopedii osiągnęły ogromne rozpowszechnienie. 

Naczelnym hasłem encyklopedystów. a w szczególności Diderota, by
ła przyroda. Ona jedna jest rzeczywistości') i dobrem; poza nią \vszy
stko jest albo fałszem, albo złem: a więc Bóg, a więc społeczeństwo. 
a więc spekulatywna filozofiJ. l. Bóg dla nas nie istnieje, bo w przyro
dzie się nic objawia. Działaj<} w niej tylko własne jej sity: jest ona jakby 
wielkim bilardem z olbrzymią ilością kul poruszJjących sic; i zderzają
cych. Ruchy ich i zderzenia tłumaczą całą różnorodność zachodz;icych 
w przyrodzie wydarzeń. 2. Sp o Ie cze Il.st w o, jeśli tył ko odbiega od 
przyrody i formuje wlasne prawa, jest źródłem zła i cierpict'l. Spowodo
wało nędzę jednych i nadmierne bogactwo drugich. hierarchię i tyra
nię, ·wytworzyło religię z wszystkimi jej przerostami i moralność, będą
cą również tworem godnym potępienia. bo odbiera ludziom naturalne 
ich przyjemności, a narzuca im zbędne cnoty. (. .. ) 

Mor a J n ość: jest słuszna. gdy życie normuje wedle praw przyrody. 
W. Tararkicwicz. Historiafilm:ofii. r. 2. PWN Warszawa 1968. s. 147-148 . 
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Peter Winch 

Etyka a działanie 

Podając w wątpliwość słuszność ujmowania moralności jako przewodni
ka kieruj;,cego działaniem nie neguję tym samym, oczywiście, istnienia 
czegoś takiego jak moralne przewodnictwo. Ale warunkiem zrozumie
nia przez nas takiego ujęcia moralności jest uprzednie zrozumienie na
tury trudności powodujących potrzebę przewodnictwa w sprawach 
moralnych. Trudności tych zazwyczaj upatruje się w przeszkodach po
jawiaj;1cych się między człowiekiem a celem, który usiłuje on osiągnąć. 
ł rzeczywiście, usiłując osiągnąć pewne cele ludzie napotykaj4 na tej 
drodze trudności: brak pieniędzy, brak wrodzonych zdolności, brak 

przyjaciół, opór innych ludzi, by wymienić tylko niektóre. Ale moral
ność ma niewiele wspólnego z niesieniem ludziom pomocy w przeZW)'
cic;:żeniu tego rodzaju trudności. Wręcz przeciwnie, gdyby nie moral
ność-, byłyby one często o wiele łatwiejsze do przeZW)'Ciężenia. W jakich 

ZJtem trudnościach moralność może nam okazać się pomocna' Nie 
wiem. jakiej innej odpowiedzi można by udzielić na to pytanie niż po pro
stu powiedzieć, że w trudnościach moralnych. Na przykład ktoś poświę
ca s ię całkowicie rozwijaniu jakiegoś interesu i w pewnym momencie 
widzi, że całemu przedsięwzięciu grozi klęska, jeżeli nie uczyni czegoś 
moralnie wątpliwego - czegoś, co może nie jest oszustwem i w związ-

ku z tym nie niesie ze sobą ryzyka utraty dobrego imienia, niemniej jed
nak czegoś , co jest uważane za moralnie niedopuszczalne. Moralność, po

wiedziano by nam, jesc rodzajem doradcy, który pomoże mu uporać się 
z tą trudnością. Lecz gdyby nie moralność , to nie byłoby tu w ogóle żad

nej trudności' Dziwny to doradca, który najpierw ustawia nam prze
szkody na drodze, by następnie pokazać sposób poradzenia sobie z ni
mi. Czyż nie byłoby prościej i racjonalniej pozbyć się całkowicie czegoś 
takiego' Wówczas moglibyśmy bez przeszkód, a więc bezpośrednio za
brać się do rzeczy, o którą każdorazowo chodzi. („.) 

Z punktu widzenia jednostki najbardziej pożądanym stanem rzeczy by
łoby realizowanie własnych interesów bez oglądania się na moralność.Je
śli jednak ktoś tak wlaśnie postępuje, to cym samym uniemożliwia innym 

realizowanie ich własnych interesów i ten stan był powodem ustanowie
nia konwencji równoważących przeciwstawne interesy i pozwalaj;1cych 
dzięki temu na osiągnięcie największego szczęścia możliwie największej licz

bie Judzi. Konwencje te wsparte są bądź konkretnymi karami za ich naru
szenie. b;1dź też nieformalnymi sankcjami w postaci utraty przez delikwen
ta przyjaźni, współpracy i czci ze strony współobywateli. 

·. 

Tf 1111/f/Cct:I/ fr 
Jlule11s:z Sn111'it'I 

P. Winch. Etrka 11 d.::iala11ie. Pl\V 1990. s. 28.)-28-i . 



Karl Jaspers 

Opór koniecznego 

Jeśli wszysLko, co rzeczywiste, nazy-wam natuq. utożsamiając tym sa
mym wszelki byL z tym sposobem koniecznego istnienia, co sam jesLem 
natur;i.Jcśli z racji \vyl;1cznego i swoistego charakteru tej konieczności 
afirmuje; byt jako natur<;, co jest ona jako raka dobra i ja jest.em dobry ra
ki, jaki jesLem. Zdaj<; si<; całkowicie na moje insLynkty, popędy, skłonno
ści. nasLroje i z:.1wierzam stale powracaj;1cym pit;knym chwilom. Jeśli 
jednak argumentuj<;:. usprawiedliwiam zarazem. Zamiast jako wolność
usprawiedliwiać siebie odwołuj;1c si<;: do siebie samego. \vyLiczonego 
z jakiegokolwiek kontekstu przyrodniczego, usprawiedliwiam odwolu
jąc sit,: do czegoś innego, do tego co dane, w czym sam jestem elany. Po
nieważ coś jest rzeczyvviste, jest dobre (etyka naturalistyczna). 

A jednak nie mog<;: pozostać- przy cym ujęciu. Postuluj<:; samodziel
ność- sądzenia i chcenia wobec naturalnej rzeczywistości. Os;1dzaj;1ca 
woła przeciwstawia się rzeczywistości, nawet gdy ponosi w niej klt;sk<;: 
Naturalność nie jest dla niej żadnym kryLeriurn. a to. że coś jest nien:.itu
ralne, nierzeczywiste, niemożliwe, nic jest kontrargumentem. Wola 
sprzeciwia sit; wszystkiemu. Chce rzeczy nienacurałnycłl, które dzięki 
odniesieniu do żrócłłowcj egzystencji okazują sic; prawdziwe.( .. ) 

W odróżnieniu od zjawisk naturalnych wolą rządzi transcendentalna 
wolność- świadoma konieczności wypływającej nie z praw natury, ale 
z praw powinności. Konieczność ta wyrażana jest w zdaniach, które są 
nakazami i zakazami. W konsekwencji owe wyrosłe z wolności i uzna
ne za oczywiste nakazy stają się uciążliwym i pętającym nas prawem. 
Z prawem tym popada w konflikty źródłowa, egzystencjalna wolność. 
Nowo powstała wolność- staje w obliczu konieczności, która kiedyś sa
ma zrodziła się z wolności. Musi występować przeciw skostniałym roszcze
niom, by nadać temu, co obowiązuje, nowe formy. 

Egzystencjalna wolność stoi zatem między dwiema koniecznościa
mi: porządkiem praw natury - nieuniknionym oporem rzeczywistości; 
i porządkiem praw powinności - skostniałymi formami zasad. Grozi jej 
zmiażdżenie przez obie. Ale jeśli chce od tych konieczności po prostu 
uciec, zamiast przybliżać się cło nich i działać w ich polu, to zatraca się 
w fantasmagoriach. 

Tłumaczenie 

Dorota Lachowska 

K. Jaspers, Filozofia egzystelllji, PWN 1990, 184-186. 
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Kierownik literacki 
Ewa N atorska 

Opieka literacka Sceny Na Dole 
Marcin Sosnowski 

Kierownik muzyczny 
Wojciech Borkowski 

Kierownik techniczny 
Ryszard Komarnicki 

Główny energetyk - Stanisław Pasek 
Kierownik sceny - Dariusz Dezór 
Kierownik pracowni akustycznej - Marian Tarczyński 
Kostiumy wykonano pod kierunkiem Anny Dezór i Kazimierza Żbikowskiego 
Kierownik pracowni malarsko-modelatorskiej - Beata Piskozub 
Kierownik pracowni fryzjersko-perukarskiej - Danuta Fuksiewicz 
Kierownik pracowni stolarskiej - Kazimierz N iksiński 
Kierownik pracowni ślusarskiej - Andrzej Peplak 

Inspicjent - Konrad Mikiciński 
Suflerka - Magdalena Sowińska 

Organizator pracy artystycznej - Joanna Ciepiel 
Kierownik Biura Obsługi Widzów - Maria Nowocień 

W programie wykorzystano: ilustracje z Erotica l!niuersalis Gilles Neret, 
Taschen 1994. 

Redakcja rrogramu - Ewa Natorska 
Opracowanie graficzne - Marcin Stajewski 
Redakcja techniczna - Anna Barc 

Wydawca: Teatr Ateneum 

Skład - „Hanpis"' tel. 824-38-41 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje Biuro Ohsługi Widzów 
codziennie w godz. 10.°11 - 15°0 , tel. 625-73-30, 625-24-21 w. 110, fax 625-36-07. 
Kasa czynna codziennie w godz. 10°0 - 14°0 i 15°0 - 19.00

, 

w poniedziałki w godz. 11.00 
- 16.00

, tel. 625-73-30, 625-24-21w.121. 

Adres w INTERNECIE: http://www.teatrateneum.art.pl/ 

Teatr Ateneum wyraża podzit;kowanie za pomoc niżej wymienionej firmie: 

DIAL s. c. 
BIURO ZARZĄDU: 01-059 WARSZAWA, ul. OKOPOWA 33 tel. 636 47 78 

BIURO HANDLOWE: 01-059 WARSZAWA, ul. OKOPOWA 47 
tel./f<ix 636 12 34 do 36 

AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL PTK Centertel 

SALON SPRZEDAŻY: 00-891 WARSZAWA, ul. CHŁODNA 22 
tel./fax 624 23 72, 682 18 30, 628 18 06, tel. kom. 501 121 281 

SALON SPRZEDAŻY: 01-231 WARSZAWA, ul. PŁOCKA 17 
tel./fax 632 32 72, 632 55 70, tel. kom. 501 121 282 



Teatr Ateneum wyraża podziękowanie za pomoc niżej wymienionym firmom: 

r x n t ] 
K1ub Muzyczny Stereo 

00-029 War..;7a\l.:a. ul. Nowy Swial 23/25 

tel. 26 35 75, fax 26 88 99 
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SALON KWIATOWY 

KWIATY, KOMPOZYCJE KWIATOWE, 
UPOMINKI 

/dllrd „i'. Hll> w god1. !U J ! l 

O..'. - i ł \ b VV,1r-..<'..IWcl, ul. J. Dc1hru\\'"ki c~n (1CJ 

prą 1\I NiPpod lt· .~~!1 1'\ ( r -
tc·I IU2J.) 8-l r, ;:; ~ 31 

Catering & party serv;ce 

For reserva11on call· U SZWEJKA 621-62-1 I 
ELEFANT & U FISZERA 620-46-11/15 

Some credit cards accepted. 

Warszawa-Henryków, ul. Mehoffera 84 
tel. (0-22) 811 05 61, tel ./fax (0-22) 811 25 29 

Oferują: Meble 
- krzesła, fotele, kanapo-wersalki 

- stoły z klapami, stoły owalne, stoły-ławy 
- łóżka, toaletki, szafki nocne, taborety 
- sekretarzyki, biurka, szafy, biblioteki 

- serwantki, bufety, komody 
Meble w stylu: 

- Biedermeier - Księstwo Warszawskie 
- Ludwik XV - angielskie 

Przyjmujemy także zamówienia 
wg. indywidualnych projektów na: 

- stoły i krzesła stylowe do sal konferencyjnych 
i lokali gastronomicznych 

- meble gabinetowe, hotelowe 
- posadzki ozdobne z różnych gatunków drewna 

- konserwację mebli 
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GAR DFR Ol l 1 A \I Y - Ronald Harwood, tłumaczenie - Michał Ronikier, 
0

reżY'sena .:_ Krlysztof Zale
ski. scenografia - Marek Chowaniec. kostiumy - Dorota Roqueplo. muzyka - Wojciech Borkowski 

DOM \\ARIA rO\\ - Marek Koterski. reżyseria - Marek Koterc;ki , scenografia - Marcin Stajew
ski, muzyka - Jerzy Salaflowski 

01'0\.\ ll '. SC I LAS KL \\ ll ·DF. SKIH.10 - Ódon von Horvath, przekład - Barbara Swinarska, 
reżyseria - Agnieszka Glińska. scenogrdfia - Magdalena Maciejewska, opracowanie muzyczne -
Wojciech Borkowski. choreografia - Tomasz Tworkowski 

MORAI OSC Pi\ '\ I l>L LSKIL·J - Gabriela Zapolska . reżyseria - T omasz Zygadło, 
scenografia - Marcin Stajewski, kostiumy - Anna Sekuła. choreografi a - Tadeusz Wiśniewski, 
opracowanie muzyczne - Wojciech Borkowski 

K D \I 1: Kn. I AK BLISKO wg prozy Tadeusza Ko nwickiego, scenariusz i reżyseria -
Krzysztof Za leski . dekoracje - Marek Chowaniec, kostiumy - Dorota Roqueplo, muzyka -
Zygmunt Konieczny 

OPFR ;\ ( iRANDA - scenariusz - Aldona Krasucka. Maciej Wojtyszko, reżyseri a - Maciej 
Wojtyszko, kierownictwo muzyczne - Aldona Krasucka, Wojciech Borkowski, scenografia - Antoni 
Poroś, choreografia - Tadeusz Wisniewski . instrumentacja - Wojciech Borkowski 

I ll '.MAR - scenariusz - Wojciech Młynarski, Rudolf Gołębiowski, reżyse ri a - Wojciech Młynarski , 
choreografia - Janusz Józefowicz. kierownictwo muzyczne - Janusz Stokłosa, scenografia - Marcin 
Stajewski , kostiumy - Małgorzata BliJ<Je 

(') Ri\ O DE 1:31.:R(iH{ C - Edmond Rostand, prze kład - Włodzimierz Zagórski , Joanna 
Walter. Maria Kon opnicka, adaptacja tekstu i reżyseria - Krzysztof Zaleski. scenografia - Marek 
Chowaniec. kostiumy - Dorota Roqueplo. mu zyka - Jan Janga Tomaszewsk i, układ pojedynku -
Wojciech Zabłocki 

SCE A 61 

< lDCI IODLIL J\ff/('Z' l'l\A OD KOHIJ-'I) - Siemion Złotnikow. tłumaczenie - Anna 
Sobecka, reżyseria - Tomasz Zygadło, scenografia - Marcin Stajewski . muzyka - Jan Kanty 
Pawluskiewicz 

\\ LJ.li\SZE:K W A 11\ - Antoni Czechow. tłumaczenie - Artur Sandauer. reżyseri a - Tomasz 
Konina, scenografia - Katarzyna Proniewska-Mazurek. muzyka - Wojciech Borkowski 

/Wll\/ l· K O~ ,\R IY - Frm1ca Ranie. Dario Fo. prLekJad - Aleksrn1der Berlin. reżyseria 
Aleksander Berlin. scenografia - Marcin Jarnuszkiewicz. opracowanie muzyczne - Wojciech 
Borkowski 

MR LO\'l · - KaroJine Leach. tłumaczenie - Elżbieta Wożni a k. reżyseria - Tomasz Zygadło. 
scenografia·- Marcin Stajewski. muzyka - Jan Kan ty Pawlu śkiewicz 

K( )ROWOI) - Anur Schnitzler. tłumaczenie - Maria Kurecka. reżyseria - Agnieszb Glińska. 
scenografia - Magdalena Maciejewska. muzyb - Wojciech Borkowski 

S E A NA DOLE 

::,v. . MIKOł . AI - Conor McPherson. przek ład - Elżbieta Wożniak. reżyseria - Agnieszka 
G lińsk a. scenografia - Jan Kozikowsk i 

VITA Nl 1()\ A - Bohumil Hrabal. przekład - Piotr God lewski. adaptacja - Agnieszka 
Warchulska , reżyseria - Agnieszka Warchulska. Jarosław Gajewski 

TR/.) RA/.) l'I I- - scenariusz i reżyseria - Anur Barc i ś . scenografi a - Marci n Stajewsk i. 
kierownictwo muzyczne - Wojciech Borkowski 

SZANOWN I PA ST\\( ! 

INFORMl 'JEf\1Y. /'E PODC/ S l'f'KTAKLL' OllO\\IĄ/.LH: CAl.KQWIT) LAKA/. 
HlTlXiRA l·O\lvANIA. HLMOW1\ \Jl I ·/\(;R) \\A IA PR/l::DS'I A \VllcNli\. 

!'ROSI 1Y () WYt.ĄC "/J:N I ETELEf'O ·ow KOf\IÓRKOWYCll. 


