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czuje się jeden z najbardziej znanych dramaturgów francuskich 
końca lat 90 -tych, laureat m.in. nagrody Moliera, Laurence•a Oliviera, 
Fundacji Johnsona, autor "Sztuki„ przetłumaczonej na ponad 30 
'ęzyków i granej w teatrach na niemal wszystkich kontynentach? 

Yasmina Reza: Hm ... Oczywiście, jestem z tego zadowolona, chociaż wyz
nam, że Sztuka postawiła mnie w sytuacji dość paradoksalnej. Istotnie, ze 
wszystkich moich dramatów jest ona najczęściej grana na świecie, ale 

w moim odczuciu jest najmniej reprezentatywna dla mojego sposobu pracy. 
Poza tym sukces Sztuki postrzegam jako abstrakcyjny. Napisałam komedię 

i na tym moja praca się skończyła. Przekonałam się , że jest grana i oglądana. 
Teraz mam ochotę zrobić coś innego. W innym moim dramacie ''Lhomme 
du hasard" ("Przypadkowy mężczyzna") pisarz mówi: "wszystko, co 
tworzymy, kostnieje" - właśnie coś takiego przeżyłam ze Sztuką. Mam 
wrażenie, że pozostaje ona bardzo żywa dla reżyserów, widzów, jednak dla 

mnie jest ona już martwa, jest już poza mną. 

Czy fakt, że wcześniej sama grała Pani na scenie, wpłynął na Pani 
pisarstwo? 

Jestem absolutnie przekonana, że istnieją dwa typy dramaturgów: ci, którzy 

sami grali na scenie, i ci, którzy tego nigdy nie praktykowali. Wszyscy pisarze, 

począwszy od Moliera, którzy doświadczyli gry aktorskiej, pisali później 

z pewnym specyficznym wyczuciem oszczędności. Wiem dokładnie, jak nie 

mówić zbyt wiele. Jestem przekonana, że jeśli jest się świadomym 

możliwości aktora, unika się obciążania go słowami. Przecież aktor nie 

potrzebuje słów, powinien raczej być nimi otoczony. Interesują mnie też jego 
pozawerbalne zdolności. Inną moją cechą charakterystyczną jest to, że nie 
potrafię pisać małych ról w moich sztukach. To właściwie same duże role. 
Pewnie zabrzmi to jak anegdota, ale nie umiem sobie wyobrazić, sytuacji, 

w której aktor stoi za kulisami i czeka, podczas, gdy inni grają. 

Czym się Pani inspiruje? Gdzie poszukuje Pani tematów? 

Nigdy nie szukam tematu. 

Pomysł zjawia się nagle? 

Tak, i to nawet nie jest pomysł. Tak naprawdę nie wierzę w tematy i nie 

wierzę w ich omawianie. Interesuje mnie sytuacja. Mogę oprzeć się na 
czterech zdaniach, które następnie znajdą się w środku sztuki lub na jej 

początku„. Moje pisarstwo jest całkowicie intuicyjne, a nie refleksyjne. Jest 
to zabawne, gdyż później czytelnik odnosi wrażenie tekstu bardzo 
poukładanego, tak jak to jest w przypadku Sztuki. 

Nawet nazwano ją geometryczną. 

Tak, ona jest geometryczna. Kiedy patrzę teraz na nią z pewnego dystansu, 
widzę, że jest bardzo poukładana pod względem psychiki bohaterów. 

Sprawia wrażenie przemyślanej całości, a tak naprawdę był to czysty przy
padek. Jedna rzecz nie była przypadkowa, mianowicie, że napisałam ją dla 
trzech konkretnych aktorów („.) To nie byli bardzo znani aktorzy we Francji, 

ale przede wszystkim dobrzy przyjaciele. I miałam świadomość, że jeśli 

napiszę rolę odrobinę mniejszą dla któregoś z nich, to nie zgodzą się tego 
zagrać. 

eś/i chodzi o temat Sztuki, prawdopodobnie ktoś Pani opowiedział his
torię "białego obrazu„? 

Niezupełnie, sama to przeżyłam. Mój sąsiad, jeden z moich najbliższych 

przyjaciół, który mieszkał piętro niżej, powiedział mi pewnego dnia: 

"Przyjdź, chcę ci pokazać cos niezwykłego". Zeszłam do jego mieszkania 
i zobaczyłam obraz ze Sztuki. Zapytałam, ile zapłacił. Odpowiedział mi, że 
200 OOO franków. Notabene nie był wcale bogaty. Powiedziałam sobie: jest 

to znakomite jako początek sztuki. I właśnie od tego zaczęłam. 

z Yasminą Rezą rozmawiała Izabella Pluta-Kiziak 
Teatr nr I /3 200 



urodziła się w Paryżu w 1959 roku i jest dziś najbardziej cenioną dra

matopisarką we Francji . Nie uważa jednak swej twórczości za prawdziwie 

francuską, nic dziwnego - wychowała się w rodzinie imigrantów. Ojciec był 

rosyjskim Zydem, matka pochodziła z Węgier. Pewnie dlatego Reza 

odczuwa silną nostalgię za światem Żydów z Europy Środkowej, który 

bezpowrotnie przeminął. "Nie sądzę, żebym pisała jak Francuzka: 
używam skrótów i elips. Tak się zwykło mówić w moim najbliższym 
otoczeniu: z humorem, bez wykładania kawy na ławę ... ,, 

Studiowała najpierw na uniwersytecie Paris X w Nanterre, potem 

uczyła się aktorstwa w Szkole Dramatu Jacquesa Lecoque'a. Grywała 

w sztukach Moliera i wielu współczesnych autorów, występowała również 

w filmie. Szybko jednak doszła do wniosku, że to zajęcie skazuje ją na 
"wieczne czekanie i uzależnienie" (L Entre, 13.01.2000) i zrezygnowała 

z aktorstwa. 

W 1988 przetłumaczyła na francuski sceniczną adaptację 

"Przemiany" Kafki, którą w Paryżu realizował Roman Polański. 

W 1987 roku napisała swoją pierwszą sztukę "Conversations apres un 

enterrement" ("Rozmowy po pogrzebie"), za którą otrzymała prestiżową 

francuską nagrodę - Prix Moliere dla najlepszego autora utworu drama

tycznego. Początkowo nie wyrażała zgody na jej wystawienie, obawiając się 

przykrych skutków złej inscenizacji. Kolejna sztuka "Traversee de l'hiver" 

('Przeprawa zimowa") w 1990 roku przyniosła jej drugą nagrodę Moliera, 

tym razem dla najlepszego spektaklu sezonu. 

Jednak tak naprawdę dopiero napisana w I 994 roku "Sztuka" 

zapewniła jej światową sławę i miejsce w panteonie współczesnych dra

matopisarzy. Trzy "Moliery" - dla najlepszej sztuki , dla najlepszego autora 

i dla najlepszego przedstawienia, nagroda Theater Heute dla najlepszej 
sztuki zagranicznej granej na niemieckich scenach w sezonie 1996/96, 

w Londynie - Evening Standard Award dla najlepszej komedii ( 1996) 

i Laurence Olivier Award ( 1997), w Nowym Jorku Tony Award dla najlep-

szej sztuki ( 1998). "Sztukę" przetłumaczono na trzydzieści pięć języków, 

wystawiano na całym świecie, m.in. w Paryżu ( Comedie des Champs 

Elysees), Berlinie ( słynny Schaubuhne) , w Londynie (Royal Wyndhams 

Theatre), Tokio, Warszawie, Johannesburgu, Buenos Aires, itd. 

Kolejnym tekstem dramatycznym, który napisała Yasmina Reza jest 

''Lhomme du hasard" ( 1995, realizacja w Royal Shakespeare Company). 

Na wiosnę 2000 roku przygotowała w Londynie premierę swojego tekstu 

"Flattening Halos" ("Spłaszczanie aureol"). Napisała także scenariusz do 

filmu " Pique-nique de Lulu Kreutz", który wyreżyserował jej życiowy part

ner, Didier Martiny. 

Reza jest ponadto autorką tomu opowiadań "Hammerklavier" oraz 

powieści "Une desolation" ("Rozpacz"). 

"Interesuje mnie świat mężczyzn, świat ludzi starszych, bo 
ciekawi mnie to, czego sama nie przeżyłam. Pisząc, czerpię w większym 
stopniu z moich lęków niż z moich doświadczeń" - powiedziała Yasmina 

Reza w wywiadzie dla Liberation ( 19 I 2000). - "Paradoksalnie, o wiele 
gorzej radzę sobie z bliższymi mi postaciami młodych kobiet. Nie 
potrafię mówić o sobie wprost. Młodzi ludzie nie inspirują mnie, bo są 
zbyt zajęci walką o pozycję w społeczeństwie, czyli czymś 

drugorzędnym. Człowiek zaczyna mnie intrygować dopiero wtedy, gdy 
odzywa się w nim to szaleństwo i śmiałość, na które nie było go stać, 
gdy kreował swój wizerunek. Człowiek dopiero w wieku dojrzałym 
zyskuje wolność." 

"Yasmina Reza uważa się za osobę nieśmiałą, lecz zdecydowaną 

i wymagającą wobec samej siebie. ( ... ) Postanowiła pisać dla teatru , 

ponieważ fascynuje ją "gęstość myśli" w dramacie, charaktery ludzkie 

wyrażane tylko przez słowa. Zobowiązuje ją to do wielkiej dyscypliny, do 

ustawicznego zabiegania o to, by zawrzeć jak najwięcej, przy użyciu jak 

najmniejszej liczby słów. Im większe ma zaufanie do aktora, tym bardziej 

jest powściągliwa w słowach. "Słowa są nawiasami milczenia, a nie 
odwrotnie" - mawia często. Gdy na premierze "Sztuki" w Paryżu pub

liczność chwile milczenia wypełniała śmiechem, Reza była bliska łez. Salwy 

~miechu burzyły bowiem precyzyjnie skonstruowany rytm słów i ciszy. 

Załowała wtedy, że nie mogła selekcjonować widzów przy wejściu". 

J.O. 
na podstawie "Yasmina Reza. Gdyby tak móc wybierać widzów" 
Dialog 5/2000 



Przyjaźń służy jednocześnie wielu różnym celom. W kt~rą
kolwiek stronę się obrócisz, ona zawsze jest przy tobie. Zad
na bariera nie może jej odgrodzić. Nigdy nie pojawia się 
w nieodpowiednim momencie; nigdy nie staje na przeszko
dzie. Zawsze potrzebujemy przyjaźni tak jak potrzebujemy 
przysłowiowych podstawowych składników życia: 
ognia i wody( ... ) 

Zycie jest niczym bez przyjaźni. 
Cyceron 

Nie potrzebuję przyjaciela, który zmienia się, gdy ja się 
zmieniam, i który przytakuje głową, gdy ja przytakuję 
- mój cień robi to o wiele lepiej. 
Plutarch 

Przyjaźń - jak ostrokrzew. Miłość jest jak krzew dzikiej 
róży; krzew róży kwitnie, kiedy ostrokrzew jeszcze 

drzemie. Ale który z nich będzie kwitł dłużej? 
Emily Bront? 

Kto szuka przyjaciela bez wad, zostaje sam bez przyjaciół. 
przysłowie tureckie 

Jeżeli wszyscy mielibyśmy magiczną moc czytania w myś
lach, wydaje mi się, że pierwszym odruchem byłoby roz
wiązanie wszystkich przyjaźni. 
Bertrand Russell 

Każdy może łączyć się w cierpieniu z przyjacielem, ale 
jakże doskonały trzeba mieć charakter, aby łączyć się 

z nim w jego powodzeniu. 
Oskar Wilde 

\ 
J 

Ten jest dobrym przyjacielem, kto mówi dobrze o nas 
za naszymi plecami. 
przysłowie angielskie 

Prawdziwe zadanie przyjaciela to być z tobą, kiedy jesteś 
w błędzie. Prawie każdy będzie z tobą, kiedy masz rację. 

Mark Twain 

Przyjaźń tak jak filozofia, czy sztuka nie jest nam niezbęd
na do życia ... Nie ma żadnej wartości potrzebnej do przet
rwania; jest natomiast jedna z tych spraw, dzięki którym 
samo przetrwanie nabiera wartości. 
C.S. Lewis 

Bez wątpienia zasłużyłem na swoich wrogów, ale nie są
dzę, bym zasłużył na moich 

przyjaciół. 

Walt Whitman 

Każdy człowiek powinien posiadać odpowiedniej wielkości 
cmentarz, na którym mógłby grzebać wady swoich 
przyjaciół. 

Henry Brooks Adams 

Większość przyjaźni nie urywa się, tylko więdnie. 
Ernst Zachariast 

Zwycięzca ma wielu przyjaciół, zwyciężony ma dobrych 
przyjaciół. 

przysłowie mongolskie 
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