
 

Eric – Emmanuel Schmitt: Ulisses z Bagdadu. Kraków: 

Wydawnictwo Znak, 2010 

Saad Saad jest młodym, wykształconym człowiekiem. Ma 

kochającą rodzinę, czułe siostry i wspaniałego ojca - który z 

mądrością i wyczuciem prowadzi go przez świat literatury i sztuki. 

Kiedy młodzieniec poznaje piękną Leilę, zdaje się, że nic nie może 

zniszczyć ich wspaniale zapowiadającej się przyszłości. Nic oprócz 

wojny. Wojna zabiera Saadowi ojca, siostry, a przede wszystkim 

Leilę. By ratować matkę, decyduje się na opuszczenie zajętego 

przez Amerykanów Iraku i niczym współczesny Ullises, Odys, 

rusza w pełną przygód tułaczkę za chlebem, wolnością, uczuciem. 

Eric Emmanuel-Schmitt używa wspaniałej historii Odysa do nakreślenia historii 

współczesnego wygnańca.  

Źródło: http://www.znak.com.pl 

 

Eric – Emmanuel Schmitt: Oskar i pani Róża. Kraków: 

Wydawnictwo Znak, 2010 

Czy w ciągu dwunastu dni można poznać smak życia i odkryć jego 

najgłębszy sens? Dziesięcioletni Oskar nie wierzył, że to możliwe, 

aż do spotkania z tajemniczą panią Różą, która ma za sobą karierę 

zapaśniczki i umie znaleźć wyjście z każdej sytuacji...  

Piękna, mądra i niepozbawiona humoru opowieść o tym, jak 

pokonać strach, odnaleźć wiarę i nie poddać się w obliczu 

nieszczęścia.  

Ta książka da Wam siłę i nadzieję, a kto wie?, może nawet zmieni 

Wasze życie... 

 Źródło: http://www.znak.com.pl 

 

Eric – Emmanuel Schmitt: Dziecko Noego. Kraków: 

Wydawnictwo Znak, 2007 

 

W okupowanej Belgii katolicki ksiądz ukrywa żydowskiego 

chłopca Josepha. Chłopcu udaje się przeżyć, odnajduje rodziców i 

po latach opowiada swoją historię. Cała ta opowieść nie różniłaby 

się niczym od wielu innych, które znamy, gdyby nie to, że ojciec 

Pons ocala nie tylko życie Josepha, ale coś znacznie więcej.  

Eric-Emmanuel Schmitt znowu nas zaskakuje, wzrusza i skłania do 

refleksji. Ta oparta na autentycznych wydarzeniach opowieść o 

różnorodności, tolerancji i poszukiwaniu tożsamości ma wymiar 

 

 

 



uniwersalny. Łączy humor z powagą i udowadnia, że o dobru można mówić w sposób prosty, 

piękny, a zarazem pozbawiony sentymentalizmu. 

Źródło: http://www.znak.com.pl 

 

Eric – Emmanuel Schmitt: Moje Ewangelie. Kraków: 

Wydawnictwo Znak, 2008 

 

Eric-Emmanuel Schmitt powraca do wątków poruszonych w 

Ewangelii według Piłata. Przedstawia swoją wizję dramatu dwóch 

bohaterów: Chrystusa i Poncjusza Piłata. Pierwszy na kilka dni 

przed śmiercią przeżywa moment zwątpienia. Drugi szuka 

racjonalnych wyjaśnień cudu. Obaj stają wobec tajemnicy.  

W swojej nowej książce Schmitt zadaje pytanie o sens i celowość 

ludzkiego życia. Czy są nam one dane z góry, czy też powinniśmy 

je odnaleźć sami? 

 Źródło: http://www.znak.com.pl 

 

Eric – Emmanuel Schmitt: Kiedy byłem dziełem sztuki. 

Kraków: Wydawnictwo Znak, 2008 

 

Zdesperowany bohater na skraju samobójstwa podpisuje iście 

faustowski pakt ze spotkanym przypadkowo artystą. Odda się w 

jego ręce, w zamian za co odzyska sens życia. Jako żywa rzeźba 

staje się sławny i podziwiany. Traci tylko jedno - wolność. Gdzie 

kończy się sztuka, a zaczyna manipulacja? Co stanowi o naszej 

wyjątkowości? Jak zwykle u Schmitta, ważne pytania podane lekko 

i z przymrużeniem oka. 

Źródło: http://www.znak.com.pl 

 

Eric – Emmanuel Schmitt: Odett i inne historie 

miłosne. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2009 

 

Osiem historii miłosnych, osiem narracji, osiem kobiet - od 

sprzedawczyni po milionerkę, od zawiedzionej trzydziestolatki po 

tajemniczą bosonogą księżniczkę. Po drodze kochankowie i 

stęsknione matki... Wanda, Helena, Isabelle, Donatella, Odette - oto 

galeria nowych postaci odmalowanych przez Erica-Emmanuela 

Schmitta. Baśniowa opowieść o miłości, a zarazem przypowieść i 

 

 

 



filozoficzna komedia, w której Schmitt z czułością kreśli portrety kobiet poszukujących 

szczęścia. 

Źródło: http://www.znak.com.pl 

 

Eric – Emmanuel Schmitt: Marzycielka z Ostendy. 

Kraków: Wydawnictwo Znak, 2009 

 

Kim jest marzycielka z Ostendy? Starą, samotną kobietą czy osobą, 

która odrzuciła lęk i zagrała z losem o najwyższą stawkę? 

Położywszy na szali własne szczęście, zaryzykowała i zrealizowała 

swe największe pragnienie. Nagrodą była miłość.  

Pięć opowiadań. Pięć marzeń. Pięć historii. Potęga pamięci, 

miłości, a może dotyku? Uczucie silniejsze niż upływający czas. 

Piękno odkryte w słowach, małżeństwo scalone przez śmierć, 

książka obarczona fatum, a wreszcie pamięć, jedyny strażnik 

naszych wspomnień. Literatura, która przywraca wiarę w marzenia. 

 
Źródło: http://www.znak.com.pl 

 

 


