GEORGES

Schehade, którego
wystawia „Teatr
Współczesny",
jest zarówno
postacią z literatury francuskiej, jak I libańskiej. Libań
czyk, mieszkający , w Libanie,
pisze wyłącznie po francusku.
Zatelefonowałem
do niego,
prosząc
o rozmowę. Bardzo
ucieszył się wiadomością, iż w
Warszawie idzie jego sztuka.
Wpr,awdzie ZAIKS anonsował
mu tłumaczenie „Historii Va- sco", ale ani tłumacz, ani reżyser nie skontaktowali się z
nim.
Od tego też zaczynamy rozsztukę

mowę.

- A szkoda - mówi Scbehad~. koreaponduję z
tłumacza
mi mych sztuk. Wydaje ml si~, Iż
mogę Im
niekiedy · ułatwić zrozumienie drugiej strony tekstu. Ale
co roblćJ Sztuka raz napisana poczyna żyć własnym tyciem, ledwo się do mnie przyznając.„

Chętnie

Rozmawiamy w gmachu ambasady francuskiej w Bejrucie.
Georges Schehade jest radcą
kulturalnym ambasady.
a
Szczupły, średniego
wzrostu
50-letni pan, o pociągłej nerwowej twarzy i wysokim czole
skupia uw egę rozmówcy na
swoich oczach i rękach. Jedne
i drugie są w nieustannym ruchu. Wyraża się w tym nie
tylko śródziemnomorska ży
wiołowość , ale Jednocze ś nie kapitalna ruch li w ość myśli.
Schehade w rozmowie jest
taki, jak jego poezJa; zaskakujący
skojarzeniami, skrótami
myślowymi,
wyzwalający
w
nas obrazy, przezroczysty w
swej prostocie, a jednocześnie
nawarstwiony podtekst.ami. A
przy tym wszystkim jest coś
h czarującego . rzekłbym - dziecięco-poetyckiego
w jego
r- chęci bycia logicznym w.,. nieię

logicznościach,

Schehad~
u~mlecha
s!ę,
Jakby
nieco zawstydzony:
- Czy ja jestem temu winien, te
tak o mnie piszą? Wszyscy krytycy zamęczają mnie pytaniem, w
jaki sposób uzewnętnnla się I odbija na mej twórezoścl Wsrhód"?
Czy ja wiem? Jeden z krytyków
paryskich nie dawal ml spoko.t u,
póki mu nie powiedziałem, te „Podrót" pow•tała pod wpływem pewnego utworu muzycznego. Naplsal
bardzo ladny artykuł na ten te„Życia"
ma•. Ale IO nieprawda. Nie wiem.
jak zrodziła się we mnie „Podróż".
Ot, sama z siebie. Podobnie nie
umlalbym powledzieł., dlaczego Oumur dopatru.te się we mnie wpły
wów fenickich. Dlatego, że uro- Niech pan opowie o sobie.
dzllem
się w Libanie? Nie. Nic w
- Szkoły kończylem francu s kie.
Od powszechnej po prawo. Pierw- śwleclP. nie jest do siebie podobne.
sza kslątka, wydana w 1938 r., by- I ja też nie Jestem podobny do
miar, jakle ml przykładacie.
ła tomikiem poezji. Teatr Jest dla
Zaoponowalem.
Odwagi dodała
mnie przedlu:tenlem poezji, Rówml alogiczność wypowiedzi Schenież przed wojną napisałem plerwną sztukę: „Monsieur Bob•le", wyhade.
stawioną dopiero w 1951 r. w tea- Fundamentalna różnica między
trze Huchelte w Paryżu. W dwa wschodem a Zachodem - rzeklem
lata pótnlej Jean-Louis Barrault - tkwi w koncepcji czasu . Dla Za·
wystawll w teatrze Marlgny „Wie- choclu czas jest
kalendarzowym
czór przysłów". „Historia Vasco" liczni klem.
trzecia z kolei sztuka - była graprzerywa
ml. - Swtetnle
na pierwszy raz na scenie Schauaplelhaus w Zurychu. Naatępne w Stąd mówi się, i.e dni moje •li
policzone!„. Czy po polsku jest ta
kolejności są „Fiołki" grane obecnie w Niemczech zachodnich I w sama gra słów (compteur, comp·
ter)?
Szwecji, potem „Podróż" wystawiona ostatnio przez Barrault w
- A dla Wschodu czas jest doJ·
„Tbeatre de France". Ponadto Je- rzewanlem czegokolwiek. Nie miestem autorem scenariusza do f'lmu rzy się go, zalety on od okollcz•
„Goha". Jak widzi pan, tyclorys n ości.
mam krótki.
- Prawie mnie pan przekonał.
- Wybaczy
pan bezpośrednloś~ Utyłem w Jednej sztuce porównamych pytań. ale lnte1esuje mnie nia. „2 X 2 dają w wyniku 4, o Ile
sprawa języka. Jest pan Libańczy oble strony się na to zgadzają".
kiem I pisze pan po francusku ...
Tak. Niewątpliwie, element czasu
- Po ..rabsku nie umiem ani w
mej
twórczości
wyrasta ze
czyt :.ć, ani pisał. Zaledwie trochę
Wschodu. Ale na IO nie potrzeba
mówię. Czy to tle? Nie. To po
być Libańczykiem.
prostu
stwierdzenie
raktu. Tak
- Słusznie .
Mieszkam
tu
trzy
Jeat. Ważniejsze Jest to co mam
do powiedzenia! O! A wasz Ko• lata zaledwie I już. oddzlatywuJe
rzenlowskll Conrad plszqcy po an· na mnie czas wschodni.
- Bo prawda Jelt wielostronna.
1lel1ku. Mało! Czy pan wie, że
Conrad wahal się w pewn:vm mo· W „Wieczorze przy1łów" plaalern:
menele, czy ma pisat po francu~· „Prawda ma wiele twarzy, kłam
ku, t•zy tet po angielsku? I na- stwo tylko jedną".
plsal po francusku ~wletne opoRozmowę przerwało wejście
władanie pt. „Pojedynek '.
- Krytycy
mow111 o
pańskich
woznego. Wniósł plik papierów,
sztukach. iż rodzą się one z m a l- położył na biurku i stanął w
teństwa
Wschodu z
Zachodem ,
cze10 Jest pan uosobieni e m . Nie- kącie, czekając na podpis.
dawno
we
„France-Obse1 vateur"
Rozmowa skończona. Poeta
Guy oumur l)isal. Iż pańskie sztukl „są naJdo•knn•l~ze . Jakle mo:i:· stanie się za chwilę u1·zędnl·
ki em,
na prz:ec~yt1&ć w tym wieku",

Rozmowa z autorem

»Historii Vasco«
Od stałego korespondenta
na Bliskim lłsch. Ry.uarda 'Wo/ny
- 2.ycle Jest absurdem - mówi ale
ab•urdem
aprawledllwyml
Smlert wyrównuje wszystko. Boga ty staje się po łmlercl równy
biednemu, a silny 1labemu. Ale
mimo tej sprawledllwo4cl tkwi w
tym Jakiś bezsens. Cóż my wlaśclwle
wiemy o tyciu'!! Przemijamy tak szybko„. I dlatego cwlż
dtę na Idee. Utrudniaj" ml rozumienie spraw prostych.
Kocham
tycie, Jako sprawę prost11, oczywistą,
niezaletną ode
mnie. Tak
jak ogrodnik kocba Ian kwiatów.
Jedynym sensem tycia Jest zresztą
mlloś~.
Mllość
I piękno. Ale
gdy zaczynam zglęblać, refleksje
wiodą mnie do absurdów I non•
sensów. 2.yrle, to Jest Jeden przedzlal, a refleksje - drugi. Te dwie
dziedziny Istnieją we mnie osobno.
- I

nie

przecinają

się?

- Nie. Je t we mnie lad. Myłł
podporządkowana Jest d!łtenlu do
czynienia spraw prostymi. I to
wrunle zawlodlo mnie do oczywistości absurdu tycia.
Nagle zmienia temat. - Czy nie
wie pan, Ile minut trwa pr1ed1ta·
wlenle meJ 1ztukl w War1zaw e'!
U Barraull trwało tylko 2 1odzlny
10 minut łącznie ze zll)laną dekoracji I kwadransem przerwy. Hlszpanie zd roi1clągntHI na 3 1odztny,
co bylo dla mnie niepojęte, Bar·
dzo ciekaw jestem polskiego wystawienia. Macie świetną płutykę
1 świetnych aktorow. Spędziłem w
Polsce 3 mlesh\ce w 1938 r. Mleszkalem w Katowicach, przy ul. 3
Maja (adres wymawia poeta po
polsku). We wrześniu wtedellski
Burctheater wystawia moje „Fiolkl". Btd<: na premierze. Mo>e uda
ml •lę skoc~.l'ć atamtąd do Watu.i.wy,

I

