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O Schmittcie powiedzieli. .. 

"Jeżeli będę zajmował się tym, co myślą głupcy, 
nie będę miał czasu na to, o czym myślą ludzie inteligentni" 
Eric-Emmanuel SCHMITT (Oskar i pani Róża) 

ANNA DYMNA (AKTORKA) 

„Ludzie ogromnie potrzebują 

rozmawiać o sensie istnienia, 

o sprawiedliwości, o miłości, 

o pragnieniach, o śmierci. .. 

Książki Schmitta są 

potrzebne, bo mówią 

o największych wartościach 

w życiu w sposób najzwyklejszy, nieomalże dziecięcy. " 

WOJCIECH BONOWICZ 
(POETA, DZIENNIKARZ) 

„To literatura dobrych 

wiadomości. Niezależnie jak 

ciężkiej materii dotyka autor, 

dźwiga czytelnika, daje mu 

nadzieję. " 



„Wierze w Wolność" 
-z Ericiem-Emmanuelem Schmittem rozmawia Tomasz Siemienski 

- W Pana sztukach często pojawia się muzyka. Na przykład „Wariacje 

Enigmatyczne" są utworem muzycznym Elgara, a Pan stworzył wokół 

nich sztukę teatralna. Czym jest dla Pana muzyka? 

- Muzyka jest barometrem moich emocji. Oznacza to, że często 

ujawnia moje stany wewnętrzne. Muzyka mówi prawdę o tym, 

co dzieje się w naszym sercu. Muzyka jest naszą prawdą 

wewnętrzną( ... ). 

- Jaka jest rola „Wariacji Enigmatycznych" Elgara w Pańskiej sztuce 
pod tym samym tytułem? Dlaczego właśnie ten utwór znalazł się 
w centrum sztuki? 

- Dlatego, że jest cyklem czternastu wariacji wokół pewnego tematu, 

którego nigdy nie usłyszymy. Elgar powiedział, ze temat ten jest 

kontrapunktem bardzo znanej melodii. Sytuacja bardzo mnie 

zaintrygowała i zauważyłem, że tkwi w niej ważny sens. Czternaście 

wariacji wokół znanej melodii to przypomina miłość. Kochać kogoś to 

znaczy tworzyć takie właśnie wariacje wokół melodii, której nigdy nie 

słyszymy, bo nigdy nie znamy tak naprawdę osoby, którą kochamy, 

mimo, że wciąż się do niej zbliżamy. „Wariacje Enigmatyczne" Elgara 

postrzegałem jako metaforę tego, co myślałem o miłości (. .. ). 

Fragment wywiadu „ Wierze w wolność" - Teatr nr 7 -3/2000 

I 

O reżyserce 
MARiA ARNDÓTTIR urodziła się 

wychowała w małym 

miasteczku w północnej Islandii, 

gdzie rozpoczęła swoją edukację 

teatralną. Przez ostatnie 35 lat 

mieszka w Szwecji, jednak mimo 

to wciąż utrzymuje bardzo bliski 

i intensywny kontakt z Islandią. 

Maria posługuje s i ę biegle, zarówno językiem islandzkim jak i szwedzkim, 

jeden i drugi traktuje jak swój język ojczysty. 

Po 3 latach studiów ukończyła Akademię Teatralną w Malmo, Uniwersytet 

Lund w Szwecji, uprzednio kończąc edukację teatrologiczną na 

Uniwersytecie w Sztokholmie. Później uzupełniła tę formalną edukację 

wykształceniem jako Creative Leadership, które stało się najbardziej 

pomocne w pracy reżyserskiej. 

Po ukończeniu edukacji Maria była zatrudniona przez wiele lat jako 

aktorka w szwedzkim Teatrze Miejskim w Malmo, a przez ostatnie 18 lat 

pracowała jako pracownik nieetatowy (wolny strzelec), gdzie zawierała 

tymczasowe umowy z krajowymi i wojewódzkimi teatrami. W tym czasie 

również odwiedzała liczne teatry i brała udział w różnych projektach 

teatralnych. Marfa wcielała się w wiele ról jako aktorka pierwszoplanowa, 

drugoplanowa i piosenkarka w około 50 produkcjach, do których należy 

zaliczyć : tragedie, musicale, komedie i monodramy, a także niektóre 

zadania aktorskie w produkcjach telewizyjnych i filmowych. 

W ostatnich latach pracowała głównie jako reżyser spektakli teatralnych 

i musicali. 

W karierze Marii należy również uwzględnić pracę pedagoga teatralnego -

wykładała w czterech szkołach teatralnych i muzycznych. Doświadczenie 

zdobyte jako wykładowca jest dla reżyserki niezwykle cenne i bardzo 

przydatne w pracy scenicznej. 

Pracowała we wszystkich krajach skandynawskich, a także na Litwie 

i w Polsce. Pracowała również jako tłumacz, przetłumaczyła wiele sztuk 

z języka islandzkiego na szwedzki. 



O Wariacjach „Enigma" Elgara 
W powstałych w 1898 Wariacjach "Enigma" na orkiestrę dał Elgar 

przykład swobodnej fantazji i sporego kunsztu kompozytorskiego. 

Wariacje te biorą swą nazwę od wieloznaczności - tytułowej "zagadki" 

- motywicznej tematu głównego (zdaniem kompozytora w temacie 

ukryta jest jeszcze inna melodia) oraz wieloznaczności 

poszczególnych wariacji, które rzekomo odnoszą się do przyjaciół 

i znajomych kompozytora. Dzieło składa się w sumie z tematu 

i 14 wariacji, oznaczonych inicjałami ludzi, których kompozytor 

postanowił scharakteryzować środkami muzycznymi. Dominują tu 

wariacje liryczne (I, V, VI i Xll z elegijnymi solo wiolonczeli), pozostałe 

ujęte są w tempach żywych i wyrażone w bardzo już od siebie 

różniących się środkach muzycznej ekspresji; niektóre spośród nich 

mają charakter taneczny. W różny sposób interpretowana jest 

"zagadka" XIII wariacji. Być może chodzi tu o osobę Lady Mary Lygon, 

może o Helenę Jesse Weaver, 

z którą Elgar był niegdyś 

przez krótki okres 

zaręczony. Ostatnia, 

XIV wariacja - to wielki 

symfoniczny finał, 

oparty na kontrastach 

między liryką 

a wirtuozerią, 

zmierz aj ą cy do 

potężnej, wieńczącej 

całość, kulminacji. 

źródło: Przewodnik 
koncertowy 
Polskie Wydawnictwo 
Muzyczne 7 980 

Warto wiedzieć 

Prapremiera światowa „Wariacji enigmatycznych" z 1995 roku 

wystawiona została w paryskim Theatre Marginy w reżyserii Bernarda 

Murat w obsadzie z Alainem Delonem i Francis Husterem. 

To najczęściej wystawiana sztuka Schmitta, m.in. na scenach w Tokio, 

Moskwie, Berlinie, Los Angeles, Londynie (z Donaldem 

Sutherlandem). 

Polska prapremiera miała miejsce w Teatrze Telewizji (1998) 

w reżyserii Mariusza Franta z Wojciechem Pszoniakiem i Janem 

Fryczem. 

Utwór od 1 999 roku wystawiany w przekładzie Barbary 

Grzegorzewskiej w Polsce (m.in. w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, 

Teatrze im. Stanisława Witkiewicza w Zakopanem, Teatrze Ochoty 

w Warszawie, Starym Teatrze w Krakowie). 

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu 

zrealizował utwór w ramach Sceny przy 

stoliku z udziałem Lesława 

Ostaszkiewicza Mirosława 

Siedlera. 



(VARIATIONS ENIGMATIQUES) 

Eric-Emmanuel SCHMITT 

Przedład: Barbara Grzegorzewska 

Realizatorzy: 

Reżyseria i opracowanie muzyczne -Maria Amadottir (Islandia) 
Scenografia -Tatiana Kwiatkowska 

Realizacja światła -Kazimierz Kowalski 
~ Przygotowanie muzyczne aktorów -Wojciech Karpiński 
P Asystent reżysera -Lesław Ostaszkiewicz 

Inspicjent/ sufler -Dorota Pietrusińska 

Obsada: 
Erik Larsen -Tomasz Czajka 
Abel Znorko -Lesław Ostaszkiewicz 



O wariacjach w muzyce 
Wariacje, forma muzyczna oparta na modyfikacjach określonego 

tematu lub jego najbardziej charakterystycznych motywów, także 

technika kompozytorska, reprezentatywna dla muzyki klasyczno

romantycznej (temat z wariacjami). 

Formy wariacyjne były szeroko uprawiane w muzyce instrumentalnej 

XVI w. W epoce baroku powstały gatunki - chaconne i passacaglia, 

komponowane w technice wariacyjnej, oraz wariacje chorałowe, 

wykorzystujące temat przejęty z chorału. Formę tematu z wariacjami 

ugruntowali w XVIII-XIX w. klasycy wiedeńscy. 

Temat wariacji mógł być tworzony przez kompozytora lub przejęty 

z dzieła innego twórcy. Liczba wariacji nie była ściśle określona. 

Każda z kolejnych wariacji była przekształceniem tematu 

polegającym m.in. na figuracji partii melodycznej lub partii lewej ręki, 

zmianach harmonicznych, wprowadzeniu techniki polifonicznej, 

zmianach rytmu i metrum. W formie wariacji były także 

komponowane części cyklu sonatowego (sonata). 

Do wybitnych twórców wariacji należeli: J. S. Bach (Wariacje 

Goldbergowskie, l 742), W. A. Mozart (wariacje z Sonaty 

fortepianowej A-dur, l 778), L. van Beethoven (32 Wariacje c-moll, 

1806, 33 wariacje C-dur na temat Diabellego, 1823, na fortepian), F. 

Chopin (Wariacje na temat <<La ci darem la mano>>, 1827, na 

fortepian i orkiestrę), J. Brahms (Wariacje a-moll na temat 

Paganiniego, 1863), C. Franck (Wariacje symfoniczne, 1885, na 

fortepian i orkiestrę), M. Reger (Wariacje i fuga na temat Mozarta, 

1914), A. Webern (Wariacje fortepianowe opus 27, 1936). 

źródło: Popularna Encyklopedia Powszechna Wydawnictwa Fogra 

Cytaty z Erica Emanuela Schmitta 

Mogę szanować tych, których nie lubię, lub tych, którzy są mi 

obojętni. Ale kochać?[. .. ] Miłość to trudna rzecz, nie można jej 

wywołać ani kontrolować, ani też zmusić, aby trwała. 

„Dziecko Noego" 

Człowiek jest tak cudownie skonstruowany, że zawsze 

zrzuca winę na innych. Albo przynajmniej wynajduje 

sobie okoliczności łagodzące. 

„ Tektonika uczuć „ 

Czasami łatwiej znieść czyjąś śmierć niż czyjeś kłamstwa. 

„Kiedy byłem dziełem sztuki „ 

Samotność. To jedyne, w czym na pewno jesteśmy równi. 

Jedyne, co nas rozdziela, ajednocześnie zbliża. 

„Moje Ewangelie" 

Nie można być zakochanym i wierzyć w związek. 

„ Tektonika uczuć" 

Czas płynie powoli, kiedy czeka się na odpowiedź. 

„Kiedy byłem dziełem sztuki" 

Kiedy kobietę trzyma przy życiu czyjaś miłość, i nagle ta miłość 

zostaje jej odebrana, żeby nie umrzeć, musi zamienić to uczucie na 

inne, równie silne: nienawiść. 

„ Tektonika uczuć" 

Kiedy otarłem łzy, byłem już innym człowiekiem. 

„Moje Ewangelie „ 



O Autorze 

Eric-Emmanuel Schmitt - (ur. 1960) 

najbardziej poczytny francuski 

autor powieści i opowiadań, także 

dramaturg. Jego książki zostały 

przetłumaczone na 40 języków, 

a szt u ki teatralne wystawiane 

są w teatrach w 50 krajach. W Polsce 

ukazało się kilkanaście jego 

powieści i nowel, z których 

najbardziej znaną jest "Oskar i pani Róża" (2002) - sprzedała się u nas 

prawie w 200 tys. egzemplarzy. Z wykształcenia filozof. Tytuł jego 

pracy doktorskiej brzmi: "Diderot, czyli filozofia uwodzenia". 

Dziewięć lat temu opuścił Paryż dla Brukseli i przyjął belgijskie 

obywatelstwo. W 201 O r. został uhonorowany najważniejszym 

francuskim wyróżnieniem literackim Prix Goncourt (w kategorii 

opowiadania) za zbiór "Concerto a la memoire d'un ange". Książka 

właśnie ukazała się w Polsce w tłumaczeniu Agaty Sylwestrzak~ 

Wszelaki pod tytułem "Trucicielka inne historie 

o namiętnościach". 

To zbiór czterech opowiadań. Pewna starsza kobieta podejrzewana 

jest o zamordowanie swych trzech mężów. Pewien marynarz 

dowiaduje się o śmierci córki. Dwaj muzycy chorobliwie rywalizują 

ze sobą. Miłość i śmierć pewnej kobiety za kulisami prezydenckiego 

pałacu. Książka zawiera też fragment prywatnego dziennika autora 

z okresu, kiedy pisał książkę. 

Materiał Wydawnictwa Znak 
.:J Lubię to! 

Polub nas 
na facebooku ! 



SPEKTAKLE W REPERTUARZE TEATRU 

DUŻA SCENA: 
• Mistrz i Małgorzata (Michaił Bułhakow), reż. Grigorij Lifanov (Rosja) 

• Moralność pani Dulskiej (Gabriela Zapolska), reż. Mirosław Siedler · 

· Letnicy (Maksym Gorki), reż. Michał Kotański 

· Czarnoksiężnik z krainy Oz (Lyman Frank Baum), reż. Jerzy Bielu nas 

· Opowieść o zwyczajnym szaleństwie (Petr Zelenka), reż. Katarzyna Deszcz 

• Skrzypek na dachu U. Joseph Stein), reż. Artur Hofman 

• Książę i żebrak (Mark Twain), reż. Konrad Szachnowski 

• O co biega? (Philip King), reż. Marcin Sławiński 

· Szklana menażeria (Tennessee Williams), reż. Andrzej Chichłowski 

• Ruski miesiąc (Dmitrij Strelnikoff), reż. Giovanny Castellanos (Kolumbia) 

• Opowieść wigilijna (wg. Charles 'a Dickens'a), reż. Czesław Sieńko 

• Szalone nożyczki (Paul Partner), reż. Maciej Korwin 

• Tajemniczy ogród (Frances Hodgson Burnett), reż. Cezary Domagała 

MAŁA SCENA: 
• My, dzieci z dworca Zoo (Herman Kai i Rieck Horst), reż. Giovanny 

Castellanos (Kolumbia) 

· Jednoręki ze Spokane (Martin McDonagh), reż. Julia Pawłowska 

• Starsi Panowie Dwaj. Mambo Spinoza (wg Jerzego Wasowskiego 

i Jeremiego Przybory), reż. Julia Wernio 

· Testosteron (Andrzej Saramonowicz), reż. Bogusław Semotiuk 

· Dzieła wszystkie Szekspira ... w nieco skróconej wersji 

(Adam Long, Daniel Singer, Jess Winfield), reż. Lesław Ostaszkiewicz 

• Przerwany lot (Krzysztof Kaczmarek), reż. Krzysztof Kaczmarek 

· A my ... róbmy swoje (piosenki Wojciecha Młynarskiego), reż. Andrzej Ozga 

• Mein Kampf (George Tabori), reż. Artur Hofman 

• Bajki samograjki Uan Brzechwa), reż. Lesław Ostaszkiewicz 

• A- na-was spłyną obłoki (piosenki Mareka Grechuty), reż. Andrzej Ozga 

• Sceny miłosne dla dorosłych (Zbigniew Książek), reż. Bogusław Semotiuk 

• Edith i Marlene (Eva Pataki), reż. Andrzej Ozga 

• Niedźwiedź i Oświadczyny (Antoni Czechow) , reż. Wiaczesław Żiła (Ukraina) 

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNO - TECHNICZNY 

główny księgowy, dyrektor 

finansowy 
IRENA TONKOWICZ 
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ANNA SZYSZ 
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BOŻENA SZCZEPAŃSKA 

RENATA RESMER 

sekretariat 
KATARZYNA WYRZYKOWSKA 

zastępca kierownika BOW 
ŻANETTA SZYMANOWSKA 

organizator widowni 
LEOKADIA SAJDA 

TOMASZ KOWALSKI 

kasjer biletowy 
HALINA ŻURKOWSKA 

specjalista ds. osobowych 
MARIOLA TOMASIAK 

pracownia akustyczna 
DARIUSZ ŁAPKOWSKI 

PIOTR ROLSKI 

z-ca kier. administracyjno

technicznego 
AGNIESZKA PIASKOWSKA 

starszy referent ds. 

administracyjno-technicznych 
JOLANTA NOWOKRZEWSKA 

specjalista ds. administracyjno

gospodarczych 
EWA KĘSKA 

kierowca - specjalista ds. zaopatrzenia 
PIOTR KOPEĆ 

pracownia malarsko - butaforska 
ELŻBIETA DYMISZKIEWICZ 

KAROLINA NAMIOTKO 

pracownia charakteryzatorska -

perukarska 
EWA SOBOLEWSKA-LITWIN 

pracownia krawiecka 
MARIANNA ALBRECHT 

HANNA ROKITA 

pracownia oświetleniowa - elektryczna 
MARIUSZ BUDZIŃSKI 
SZYMON OTREMBA 
WITOLD PRZYBYŁ 

pracownia stolarska 
PIOTR GRELOCH 
KAROL LIMPERG 

garderobiane 
ELŻBIETA BARTOSIAK 
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obsługa sceny 
brygadier 
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montażyści 

DARIUSZ BĄK 
MATEUSZ ŁOBOCKI 

MARIUSZ STEFANIAK 

rekwizytor 
ZBIGNIEW GAŁĄZKA 

specjalista ds. promocji i reklamy 
MARTA EISLER-WRZESZCZ 

ANNA SZYSZ 
ANGELINA FEDORUK 

specjalista informatyk 
MARCIN PROKOPIAK 
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