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Proszę , przewróc ić kartkę. Przyjrzyjcie s ię Państwo uważn ie . Po
patrzcie dokładn ie dwie i pól minuty. Jakie kolory dostrzegacie? 

a) niebieski 
b) czerwony 
c) żółty 

d) 
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Kazimierz Malewicz (1878-1935), malarz rosyjski polskiego po
chodzenia. Twórca suprematyzmu . Jego droga prowadzi/a przez 
kubizm i futuryzm do abstrakcj i , przejawiającej s ię w sugerowaniu 
przestrzeni i ruchu przez l uźne, dynamiczne układy elementarnych 
form geometrycznych na płaszczyźnie (Czarny kwadrat 1913). Opu
blikował t raktat Świat bez przedmiotów, stając s i ę autorytetem 
awangardy europejskiej. Postulował supremację czystego odczu
cia w sztukach plastycznych , a także wyrzucenie ze sztuki wszel
kich elementów naśladown iczych względem natury i osiągnięc ie 

„czystej ekspresji" poprzez abstrakcyjną kompozycję geometryczną . 
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Być może jednym z kluczy do tolerancji j est ta świ adomość, że 

„my" niekiedy stajemy s ię „nimi", innymi, a oni czasami stają się 
nami - w równym stopniu pełnymi wad i ogran iczeń. antypatyczny
mi lub godnymi szacunku i zdolnymi do miłości j ak my. 
W ten sposób człowiek odkrywa b l iskość i pokrewień stwo tego, co 
jawiło si ę j ako nieodwołaln i e dalekie i odmienne, i rozumie. że sam 
jest inny, obcy samemu sobie, a więc uczy się nie tylko przyjmo
wać cudzoziemca, lecz nawet uznawać własną potrzebę - wszę

dzie, nawet we własnym dornu - bycia .,cudzoziemcem" . 

_J 



6 

) 

.) 

j 

) 

7 

„Przyjaźń jest Jak filozofia czy sztuka - nie jest nam n iezbędna do 
życia„. Nie ma żadnej wartości potrzebnej do przet rwania; jest 
natomiast jedną z tych spraw, dzi ęk i którym samo przetrwanie 
nabiera wartości" . 

C.5. LEWIS 
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„Nie potrzebuję przyjaciela, który zmienia się , gdy j a się zmieniam, 
i który przytakuje głową, gdy j a przytakuję - mój cień robi to o wiele 
lepiej". 

PLUTARCH 
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Yasmina Reza urodzona w Paryżu w 19 59 roku . Aktorka i drama

topisarka. Grywała w sztukach klasycznych i współczesnych . Po 

rozczarowaniach aktorskich zajęła s ię pisaniem sztuk. Jej pierw

szy dramat nie zainteresował nikogo, ale następny - Conversat1ons 

apres un enterrement (1987) - stał się wydarzeniem i odniósł wiel

ki sukces. Autorka otrzymała teatralną nagrodę Mol iera dla naj

lepszego autora . Następna sztuka także została nagrodzona za 

najlepszy spektakl. Sztuka z 1994 roku, której prapremiera odby

ła się w Comedie des Champs Elysees, uhonorowana została licz

nymi nagrodami , w tym dla najlepszego autora i najlepszego przed

stawienia w roku 1995. Zapewn iła autorce miejsce w panteonie 

współczesnych dramatopisarzy. Jej międzynarodowy sukces potwier

dziły kolejne nagrody, m. in . Laurence Olivier Award (1997), Tony 
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Award w Nowym Jorku dla najlepszej sztuki (1998). Sztukę prze

tłumaczono na trzydzieści pięć języków i wystawiano na całym 

świecie , m.in. w Londynie, Berlinie, Buenos Aires . Tel Awiwie, Mo

skwie, Tokio i innych metropoliach. Yasmina Reza pisze także sce

nariusze filmowe, Jest autorką adaptacj i scenicznej Przemiany wg 

Kafki. wystawionej w Paryżu przez Romana Polańskiego. 

„ Młodzi ludzie nie i n spi rują mnie . bo są zbyt zajęci walką o pozyC)ę 

w społeczeństwie , czyl i czymś drugorzędnym . Człowiek zaczyna 

mnie i ntrygować dopiero wtedy. gdy odzywa s ię w nim sza leństwo 

i śmiałość, na które nie było go stać , gdy kreował SWÓJ wizerunek. 

Człowiek dopiero w wieku dojrzałym zyskuje wo lność " - z wywiadu 

dla „Liberation' ( styczeń 2000). 

_J 



Przed wielu laty żył sobie cesarz, który tak bardzo l ub i ł nowe, wspan i ałe szaty, że wszystkie 
pieniądze wydawał na stroje. Nie dbał o swoich żołnierzy, nie zależało mu na teatrze ani na 
łowach, szło mu tylko o to, by obnosić przed ludźmi coraz to nowe stroje. („ .) W wielkim 
mieśc ie gdzie mieszkał cesarz, było bardzo wesoło ; codziennie przyjeżdżało wielu cudzo
ziemców. Pewnego dnia przybyło tam dwóch oszustów, podali się za tkaczy i powiedzieli, że 
potrafią tkać naj piękniejsze materie jakie sobie tylko można wymarzyć . Nie tylko barwy 
i wzór m iały być niezwykle piękne. ale także szaty uszyte z tej tkan iny miały cudowną wła

sność: były niewidzialne dla każdego, kto nie nadawał się do swego urzędu albo też był 
zupełnie głupi . (. ) 
- Oto szaty gotowe. 
- Oto spodnie, oto frak . a oto płaszcz! - I tak dalej. - Wszystko takie lekkie j ak pajęczyna; 

takie cienkie, że się nic na ciele nie czuje, ale na tym polega cała zaleta tych szat. 
- Istotnie - powiedzieli wszyscy dworzanie, ale nie mogli nic zobaczyć , bo przec ież nic nie 

było. („.) 
Cesarz zdjął ubranie a oszuści udawali , że wkładają na niego różne części nowo uszytych 
szat. 
- Boże, jak to dobrze leży, jak cesarzowi w tym do twarzy - mówili oszuśc i. - Jaki wzór, j akie 

barwy! To wspaniały strój! („ .) 
Wszyscy ludzie na ulicy i w oknach mówili: 
- Boże, jakież te nowe szaty cesarza są piękne! Jaki wspaniały tren, jaki świetny krój. („ .) 
- Patrzcie, przecież on jest nagi ! - zawołało jakieś małe dziecko„ . 

H. CH. ANDERSEN Nowe szaty cesarza ( „Baśn ie " w tłumaczeniu S. Beylin i J. Iwaszkiewicza, 
Warszawa 1977) 
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