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JEAN GENET 

Urojzony w roku 1910 w Paryżu. Trudne dziec'. ństwo 

i burzliwa m!o:.lość. Duż:i po::lróżuje po Europie. vV czasie 
pobytu w więzieniu w Fresnes, w roku 1943, pisze swoją 
pierwszą powieść „Notre-Dame cle Fleurs" 

O::l roku 1943 do 1948 wy::iaje trzy powieści, dwie sztuki 
teatralne („Les Bo'.lnes", „Haute Surveillan<'e"), tomik poezji 
c.-az „Jo·u.rnal du voleur". 

Pierwszy zainteresował się teatrem Geneta Louis Jouvet 
wystawiając w roku 1948 w Theatre de J'Athenee „Les 
Bonnes" („Pokojówki"). Potem następuje okre:; dziesięcio

letniego milczenia. Prapremiera sztuki ,.1 e Balco'1" w L::i:'l
dynie, w roku 1957, po zakazie wystawienia jej w Paryżu, 

wywołuje głośny skan::lal. W roku 1959 od bywa się pr2-
miera następnej sztuki Ger;eta, „Les Negres", w paryskim 
Theatre de Lutece. Ostatnia sztuka Geneta ,,Les Paravents", 
poświęcona sprawie wojny w Algerii, miała swoją pre
minę światową w Berlinie Zachodnim w Schlossparkthe
coter, w czerwcu 1961 r., odnosząc wielki sukces u publicz
ności i krytyki. ,Jea''l Genet należy niewątpliwie do naj
bardziej oryginalnych i prowokujących dramaturgów na 
Zachodzie. 

Na język polski przełożono: „Balko_'l" (,.Le Balccn), 
„Pokojówki" („Les Bonnes") i ,.Murzyni" („Les Ne res"). 
\\'szystkie te sztuki publikował „Dialog''. (10/57, 6/59, 9/6 1). 

MURZYNI JEAN GENETA 

„ML•rzyni'' Geneta ukazują Czarnych widzianych o~ z·. m i 
Bialych i Białych \vidzianych oczami Cza,rnych. 

„Murzyni mordują, Murzyni śmierdzą, Murzyni imprcwi
ZLLią, Mu r z.yni to duże dzieci" - Genet obnaża całą S•p u .ś ciznę 

wielowiekowego systemu kol cnia l·nego, który zap.u ś cił ko
rzc1ie w psychice i sposobie myślenia Biały C'h. Syst e:11u, 
który cddsr.,11 też swoje piętno na sposobie myś len::i Czar
nych. Bicili wyslępo,vali dotychczas wobec Murzynów jedy
nie w roli eksploa ta torów i oprawców a gdy ofiaro·wyw<.:li 
im p1·zyjaźń, byla ona podszyta egoistyczn:y'm interessn1 
i poczucie m wyższ:iś c i. Stąd uza sa ::l:i iJ'! a nieuf:rwść Murzy
nów w stosunku do Białych, utrudniająca dzi•Ś współżycie 

na z.as ada·ch rÓv\· no ści, wzajemnego s&acu.nku i zau fa n ia. 

Genet zdaje sobie sprawę, że dawne formy współżycia 

oparte na zasadzie jednostronnej zależności zbliżają się do 

kresu. Mówi o tym i symboli-czna śm i 6rć Dworu, r ep r ez.en

tuj.ącego „czolo,ve" posta.cie koionialnego ucisku, mówi o tym 

również wprowadzenie drugiej równe.rzędnej akcji, rozg(y'

wają2e j się poza sceną. Ta a.keja zasceniczna nie misś ci się 

j•uż w granicach „blazenady", jak nazwa! Genet sw oją sztu

kę. Za sceną roz grywa się dramat serio, sąd Murzynów nad 

Murz:ynem zdrajcą. Jest w tym zapowiedź nowej epokj, 

w której Muu·zyni biol'ą w swoje ręce calko'\viL1 odpovvie

dzialność za swój los, tworzą własną państwowość bez udzia

lu B;,aly.ch. Podcho dzą do tego nowego zadania z pelną doj

rzałością. W ten ;; p osub „Mu,rzyni" Geneta (Tafia.ją w sedno 

jednego z naj<:ieka "''szych procesów wspólczesno~ ci : u.samo

dzielniania się „Czarnego Lądu", budzenia się świadomości 

państwowej Czarnych. Przedstawiają ten proces w sposób 

zgodny z naszą dzisiejs;;:ą wiedzą hist:;ryczną. 

„Murzyni" mają Leż i drugie dno. Mówiąc o stosunka·ch 

Białych i Czarnych a>Utor ośmiesza wszelkie - roZJpowszech

nione vvś1·ód Białych - uprzedzenia rasowe. Nie tylko wobec 

ludów kolorowy,ch. Genetowi blisk1e są myśli wyTażone przez 

Sartre'a w jego „Rozważaniach o kwestii żydows•kiej". Uka

zuje jak t.rudno wyzwolić się czlowiekowi z przyjętego 

w społeczeństwie mniemania o nim, nawet jeśJj, jest ono 

falsz:ywe i k1·zy1vdzące. Atakuje więc także schematyzm 



myślenia, posl.ugivvania się łatwymi uogól,nieniami, klóre 
zastępują Tzetelną wi,edzę i zwal.niają od samodzielnego my
ślenia. Porusza cały \Nilchlarz zagadnień - od stricte poli
tycznych do fi lozoficznych - a wnioski, jakie wyciąga za
slug;ują na szacu.nek i uz,nanie. Podane są w fo,rmie tea tral
nie orygi,na lnej , agrresywnej, nie pozwalającej widzowi ukryć 
s!ę za maską obojęl noki. 

List Jean Genet'a do polskich tłumaczy „Murzynów' 

Drodzy Państwo! 

Pan Bernard Frechtman * powiadomił mnie, iż jeden 
z teatrów warszawskich zamierza ewentualnie wystawić 

„Murzynów". Chciałbym wyłuszczyć tu powody, dla ja
kich staram s ię temu przeciwstawić: zdajecie sobie Pań
s two sprawę, że gdyby na parę dni przed egzekucją , ska
zani na śmierć - rzeczywiście skazani na śmierć -
więźniowie mieli możność odegrania wobec swoich sę

dziów i katów, na podwórcu więziennym, sztuki której 
tematEm byłyby perfidne stosunki zachodzące pomiędzy 

nimi a ich sędziami-katami , to wzruszenie dramatyczne 
jakie zrodziłoby się z tego przedstawienia nie miałoby 
nic wspólnego z tym co się zwykle ogląda w teatrze. Otóż 
dzieje się tak, że Murzyni (m1jbardziej rzeczywiści) znaj
dują się masowo, na mocy wyroku ferowanego przez ma
sowy trybunał Białych (tak samo rzeczywistych Białych) 

w sytuacji opisanej powyżej „rzeczywistych skazańców 

wobec swych sędziów i katów". 
Napisałem tę sztukę - sam jestem biały, jak państwo 

wiecie - po to by prawdziwi Murzyni mogli wykrzyczeć 
swój gniew i swą nienawiść prawdziwym białym w twarz. 
Napisana została dla Murzynów. Nie do Białych więc na
leży decydowanie o tym czy wolno im czy nie udawać na 
scenie perfidne stosunki ofiar i katów. 
Każdy czarny aktor może grać moją sztukę zawsze 

i wszędzie, nie pytając mnie nawet o pozwolenie: w ja
kimś sensie nie należy już ona do mnie. Ale chyba zda
jecie sobie Państwo sprawę , że nie byłoby na sali drama
tu, gdyby na scenie poruszali się Biali , ufarbowani na 
Murzynów, zamiast autentycznych Murzynów mówiących 

o autentycznej swej nędzy. 

* Pan Bernard Frechtrnan jest age-ntem rE~:·eze :i t ują.cym 

interesy autorskie pana Geneta . 



D rodzy Pań stwo, pan Frechtman donosi mi , że za:laliście 

sob ie wie le trudu by sztuk ę tę przetłumaczyć. Wierzę w to 
i kor zys tam z te j okazj i by wyrazie wam całą moją 

wdzięczność. Proszę też , żebyście n ie myśleli o mnie źle 

z powo:l u tego zakazu. Z:lajecie ;;oble chyba sprawę, że 

nie i:lzie tu o kaprys. J EŚii u:la mi się to kie:lyś , przyja
dę do Polski, aby jeszcze goręcej wam po::lziękować i le
piej wyłuszczyć swoje ra cje. 

Jeszcze raz przepraszam i proszę, pozwólcie mi uścisnąć 

swo je dl on ie. 

P . S. 
Holendrzy, bez pytania mnie o zgodę, wystawili „Mu

rzynów" w Rotterdamie. Pos tąpili niesłusznie. Tym bar
dziej , że nie brak chyba w Holandii, czy Indonezji Mu
rzynó w znających holenderski , którzy mogliby to zagrać. 

Poza gó rnikami, nie ma u was żadnych czarnych. A to 
nie jest sztuka o górnikach. 

T aki oto 1-is t dc.st3 li Uumacze „Murzy nów" p;-zed w ar
szaws!q prem ie rą sztu ki. Wywiąza l a s '. -ę z. tego c.bfi ta ko
respond enc ja, dłu gi e rozmowy tel efoniczne międz.y Warszaw:i 
a Nic eą, gdz ie Ge ne'. cbecn ie przebywa„ Trndno, :powiedz:ie::'. . 
że r: r zckc :i ~my, be raczej przs;party do muru, Genet z :~odzi t 

i ę r. '.-e 7gadzając, to znaczy żądając by fragmenty listu, 
w k tórym z ~ l::ra niał grać tę sztukę w P olsce wydrukować 

w progra mie. List drukuj emy w c a l cś c i po to, by umcż!iwir 

widz owi p<Jlskiemu zabranie gl·osu \V dyskusji. Bo w tej 
chwil: na niego kolej do zajęc ia jakiegd st a now ;s ka w tym 
s,pc.r ze. Ale zanim m.u to urno·żliwimy. musimy z ko lei my 
wyło ży ć s•woje racje, my to znaczy .ci \\· szyscy - tł L::i1a " ·ze , 

aktorzy, reżyser , scenograf, tea tr - któr zy wzięli na s ie
bie ciężką o::lpow ie ::lzialn:::iść wys tawienia sztuki wbrew 
wyraźnej w:::ili autora , choć w końcu za jego wymuszo:1ą 

zgo:lą. 

W p::ijęciu Geneta ,.Murzyni" nie są i nie mają być zwy
czajną sztuką teatralną, t aką jak każda inna. ,.Murzyni" 

czerpią swoją intensywność dramatyczną z innych niż 
czysto scen icznych źródeł. Nie bezbłęd ność budowy tej 
sztuki , nie napięc ia intrygi i inn e tp. teatralne „ reguły 

g ry" oddzialowywać tu mają na widza. W pojęciu autora 
„Murzyni" są czymś w rodzaju ś redniowiecznego miste
r ium, które też nie z dramatu „udawanego" na scenie 
czerpało swoją s iłę dramatyczną. „Mu rzyni" są aktem 
moralnym, politycznym, aktem ekspiacj i także, bowiem 
auto re m „Murzynów" jest człowi ek o białej skórze. 

I tu si ę zaczę ły nasze wątpliwośc i. Sztuka jest o Mu
rzyn ach, ale czy istotn.ie dla Murzynów napisana? Czy , 
przeciwnie , nie jest jC'dną wielką polemiką poetycką 

z w szystkimi uproszczonymi pojęciami o Murzynach jakie 
s i ę właś nie wś ród Białych panoszą i jakie wśród Białych 

trzeta wyplenić? Twierdzę, że właśn ie w sercu Afryki , 
grnne przez Murzynów dla murzyńskiej publi czności , 

przedstawienie to nie miałoby najmniejszego sensu . Nie 
wątpliwie , założywszy białą publiczri ość ja k o regułę, czym 
i:Jnym będą „Murzyni" Gene ta grani na polskiej scenie 
przez b iałych aktorów w maskach, n i ż grani przez trupę 

nie aktorów nawet, ale czarnych. Niewątpliwie zbywać 

im tę-Jzie na autentyczności. Ale tea tr nie jest przecież 
autentycznością, jest co najwyżej grą w autentyczność. 

I skoro rzecz raz została na deski sceniczne przeniesiona, 
to jakieś granice tej autentyczności t rzeba wyznaczyć. 

S koro to mają być prawdziwi Murzyni , to dlaczego mó
wić mają na scenie językiem Racine 'a czy Mickiewicza , 
a nie narzeczem baluba? Gdybyśmy przyjęli takie ograni
cz n ie aulentycz,ności, to trzeba by zabr c n i ć , np. trn,pi 2 
murzyńsk i ej wystawiana Szekspira czy Sofok lesa, żeby 

być konsekwentnym. (Istnieje oczywiśc ie, ale to już w 
innym wymiarze, jakieś 'l i ebezpieczeństwo szopki czy 
n: ezamierzonej farsy wynikające z sam ego „przebierania", 
a le to już jest niebezpiecze11stw o związane z samą natu
rą teatru, a nie tej konkretnie sztuki. Aktor grają:::y 

a ng iel skiego lorda i popijający szkocką whisky z kieliszka 
do wina będz ie , wierzajcie mi, s tokroć śmieszniej szy od 
akto;·;i , k tóry •wlo-ży czarną maskę na twa r z by grać Mu
r zyna ). 

Wspaniała sztuka Geneta wytrzymuje p ró bę sceny n ie 
przez swą „autentyczność '', ni e przez to wszystko, nawet 
przerażające i barbarzyńskie co dz !E: je s ię poza sc2,1 ą 

i po tęguj e jej grozę, ale przez to właśnie, że jest dziełEm 



sztuki i że porywający nurt jej poezji ściska widza za 
gardło i każe mu uwierzyć w realność dramatu odgrywa
r.ego na scenie. Wydaje mi się nawet, że ten wymiar au
tentyczności jaki sztuka u nas traci, zastąpiony jest in
r.ym, nowym, który zyskuje. Zyskuje mianowicie jeszcze 
jedno dno, jeszcze jedno lustro, przez to właśnie , ż-:= ak
torzy są biali. Sprawa maski, przebrania, wymieYJnej 
identyczności bohaterów, tak w teatrze Geneta ważna -
motyw ten pojawia się w każjej jego sztuce, od „Poko
jówek" przez „Balkon" po „Parawany" - w naszym 
przedstawieniu podkreślona jest chyba z jeszcze większą 
silą YJiż w przedstawieniu paryskim, granym przez Mu
rzynów. 

Wreszcie zaś nie jest to tylko sprawa teatralności tej 
sztuki i nie tylko o to idzie, że obywa się ona doskonale 
bez tych „podpórek" jakie stanowić mają autentycz,1i 
Murzyni na scenie. Idzie też o to by nie zawężać. nie 
ograniczać jej głębszego sensu. W tej sztuce , na przykła

dzie Murzynó w, egzemplifikuje się tylko prawcia większa, 

szersza, rozleglejsza. Jest to sztuka o Murzyn ach, ale za
razem sztuka walcząca z ·w·szelkim rasizmem. W 11aszym 
kraju wiemy tylko z gazet przynoszących wiadomości 

z dalekiej Alabamy czy Konga o tym czym może być ra 
sizm w odniesieniu do rasy czarnej. Ale przecież znamy, 
i to jak dobrze, inny rasizm, który ręką hitlerowskiego 
okupa11ta wybudował na naszych ziemiach swe mo·•stru
alne ołtarze by spalić na nich miliony Żydów, którzy skó
rę micoli wprawdzie białą, lecz nos nieco inny niż nordyc
ka rasa „supe rmenschów". O nich też jest ta sztuka. Ta
kich ludzi , których rasizm autentycznie skazuje na śmierć, 
jest niestety w naszym świecie więcej. Nie zamieszkują 

tylko Afryki. Tacy byli Żydzi w imperium hitlerowskim, 
tacy są dziś na ulicach Paryża Algie rczycy, których strze
la się jak wróble tylko dlatego że mają kręcone \vlcsy 
i bardziej śniadą cerę. O nich wsz.ystkich jest ta sztuka, 
bo rasizm jest jeden , niezależnie od okoliczności w któ
rych bierze sobie za cel Murzynów, Żydów, Chińczyków 
czy Arabów. 

W rozmowie telefonicznej Genet powiedział piękni e : 

„Ja, w przeciwieństwie do Brechta, uważam, że s łowa 

nie należą już do tego, kto potrafi z nich zrobić lepsz y niż 
inni użytek . Dlatego, nie czując się jej właścicielem, uwa
żam, że nie mam prawa zabronić wam grania tej sztuki". 

Do widza, w ostatecznym rachunku, należy rozstrzy
gnięcie sporu pomiędzy autorem a teatrem. Wierzymy że 
ryzyko jakieśmy podjęli, wystawiając sztukę w Po,lsce 
wbrew życzeniu autora, opłaci się, że i w Polsce będzie 
ona służyła sprawie dla której Genet ją napisał. 

JERZY LISOWSKI 
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AUGUST GRODZICKI RELACJONUJE PARYSKĄ 

PREMIERĘ „MURZYNOW" 

(„.) Wys ta \\"i enie Lf'.s Negres J ean Gene ta w Theat rc de 
Lutece potwierd ził o n a scenie opinię, że pisarz ten jest 
jednym z najciekawszych - jeżeli nie najciekawszym -
zjawi:;kiem w współcze snym dramatopisarstwie francu
skim. Murzyni nazwani przez a ut om „błazen adą" są za
przeczeniem tego, co zwyk ło si<> n azywać dob r ze n a pi s a n ą 

sztuką. Łamią reg uły i k on w en cje , szoku j ;_i dr os ty cznymi 
scenami i powiedzeni a m i , ale w cało ś ci s<1 sztuką fascy
nującą, owocem bard zo ory gi n aln ego ta le ntu. Pozosta
wia.jąc szczegó łową interpre tacj e:; filozofi c 7.ną i estetyczną 

Murzynów Sartre'owi i Btor1sk icmu s t wie1·cl ź.my tylko, że 

i ta sztuka Geneta wyrosła z jego ulu bionej myśli: ludzie 
są niezdoln i być samymi sob<i, i s t n i eją tylko jako fałszy
we wyobra że n ia jakie mają jedn i o drugich. Tutaj Mu
rzyni pokazują Murzynów takich, .i 8k im i wydają się oni 
białym . .Jest to myśl Piran ~l ellowska, pokazana w atmo
sferze teatru w teatrze. 

Zespół mu rzy ńskich aktorów od <> r ywa przed białą wi
downią rzekomą zbrodnię rytuai n ego mordu dokonanego 
na białej kobiecie. S ztuka zacz:·. na s ic:; (i kończy) kapital
ną sceną: dookoła rzekomej t ru mn y Mu r zy;i i we frakach 
i w jaskravvo żóllych bucikach. Murzy nki w to8le lach 
o fałszywe j elegancji tańczą menueta Mozarta. Tańczą 

z murzyńska po europejsku. Tcik jak biali mogą sobie 
wyo:Jt:1żać, że Murzyni mogą tańczyć Mozarta. 

I potem ro zgrywa się cała „blaze n cida". Na galerii sie
dzą biali, którzy się temu pi-zypatrują: królowa, sędzia, 

gubernator, misjonarz i służący . A więc reprezentanci tych 
białych, którzy rządzą w kra jac h kolonialnych. 

Ale ci biali w sztuce Geneta to są talde Murzyni prze
brani za białych, w maskach białych. A więc teatr w te
atrze jest tu jakby podnies iony do trzeciej potęgi. 

Tak samo jest też z główną myślą autora. Tak wyobra
żają sobie Murzyni, że biali wyobrażają sobie, że Murzy
ni wyobrażają sobie białych... Nie, łatwo się z tym 
wszystkim zgubić i widz gubi się też, nie mogąc już od
różnić, co jest postacią, co odbiciem postaci, a co odbi
ciem odbicia. Jak w jakiejś ogromnej sali z odbijającymi 
się wzajemnie lustrami normalnymi, wypukłymi i wklę

słymi. Sztuka Geneta jest nieustannym migotaniem naj
różniejszych parodii, karykatur i rzeczywistości. Jest to 
parodia zbrodni, parodia sądu nad nią, parodia białych 

i parodia Murzynów. W ramach tej parodii rozgrywa się 

dramat ale także i poza nią, poza kulisami: jakiś Murzyn, 
zdrajca swej sprawy, jest osądzony i skazany, inny wy
jeżdża, aby zorganizować i rozszerzyć walkę ... 

I choć Mur7yni nie są sztuką z tezą, ich główna myśl 

przebija się wyraźnie: dramatyczny konflikt między Czar

nymi i Białymi, między zdobywcami ujarzmionymi, 

. między wyzyskiwaczami wyzyskiwanymi - konflikt, 

który można uogólnić także poza same kolory skóry. 

Wszystko co mówią w sztuce Czarni do Białych jest ab

surdalne i potworne, wyolbrzymione w tej absurdabości 

i przesadzie, co jest zresztą prawem satyry. Wszystko co 

mówią Murzyni, jest wzruszające i poetyczne. Dramat 
Murzynów na scenie polega na tym, że muszą być oni 

takimi, jakimi wyobrażają ich sobie Biali aż do dnia, kie

dy wszystko się zmieni, kiedy Murzyni staną się panami 

i kiedy kolor czarny stanie się kolorem szlachet:1ym, 

„mleko będzie czarne" i w Operze wielki żyrandol będzie 

błyszczał czarnymi kryształami. 

Wszystko to jest oczywiście poetycką metaforą. Ale 
metaforą wyrosłą na realnych podstawach. 

Sztuka Geneta związana jest ściśle z aktualną w s pół

czesnością i jej problematyką. Nie sądzę, by problem 
murzyński, problem wyzwalających się ludów murzyń

skich, w jakiejkolwiek sztuce teatralnej został przedsta
wiony w sposób bardziej sugestywny artystyczqie, bar
dziej przejmujący, bardziej poetycki. Niezwykłe jest bo
wiem poetyckie piękne prozy Geneta. Elementy tego 
piękna są nieraz zaskakujące w swej kontrastowości . .Ja
kieś gwarowe wyrażenie czy wulgarne słowo miesza się 

nagle w subtelne frazy, klasycznie brzmiąca kade:1cja 



załamuje się w groteskowym skręcie. To, co zdawałoby 
si~'. powinno razić, jak owe żó łte buty przy frakach Mu
rzynów, stapia się tu w jedną całość, w jeden ton, w któ
rym w jakiejś formie oddany jest też murzyński sposób 
mówienia i myślenia . l\ia tyle oczywi~cie, na ile biali go 
sobie wyobrażają„ . 

Znowu jesteśmy w zaklętym kole rozum owan ia Geneta . 

(„DIALOG" nr 12/159) 

„MURZYNI" - NOWA SZTUKA GENETA 

W Le ttres Nouvel1es z 28.X.59 r. znajduj emy wypowiedź 
re ż. Roger Blina w związku z przygotowywaną premierą. 
Opatrzył ją komentarzem znany kryty k Jean Duvignaud , 
k tóry pisze: Najbardziej to osobliwy utwór w dotychcza
sowy m dorobku Geneta. Na scenie widzimy trupę akto
rów murzyńskich, która improwizuje przedstawienie ::lla 
Murzynów przebranych za białych. Słowem - teat r 
w teatrze, a całość stanowi piękny poemat dramatyczny, 
pełen zmysłowości i przedniego humorn. Przywo:lzi to na 
rnyśl znany film Roucha Les J\llaitres fOtlS, gdzie równie ż 

występują czarnoskórzy, udaj ący białych. 

Czytając Balkon i Murzynóv; - stwierdza D;wigna ud -
trudno nie poddać się wrażeniu, że mamy do czynienia 
z dziełami jednego z nielicznych w ostatnim czasie poe
tów sceny francuskiej. Wydaje się, że potrafił on rozwią
zać problem, jaki staw iają sobie dra matopisarze współ
cześni: problem utworu, jaki obchodzi szeroką publi cz
nosc przez to, że porusza aktualne tematy, trwając przy 
tym mocno na pozycjach sztuki . 

Roger Blin, reżyser sztuki, mówi: 

Wystawi en ie Murzynów jest rezultatem pewnego zbi e" 
gu okoliczności. Istn ieje bowiem zespół murzyński, który 
przed dwoma, czy trzema laty zwrócił się do mnie z pro
śbę o zajęcie się nim. Zespót te0 wysawil najpierw Przy 
drzwiach zamkniętych Sartre'a, a następnie zabrał się d o 
Kamiennego gościa Puszkin a (z racji afrykańskich przod
ków autora ). Rozpoczęliśmy zajęcia dydaktyczne przy 

lekturze wierszy. W roku ubiegłym o:lkryliśmy sztukę 

Fille de Dieux c:partą o autentyczną lege :;:lę af 1·y "ańską. 

Następnie zespół występował przez pewien czas w 
Duvaine, w wynajętej stodole, z montażem po2tyckim 
opracowanym przez Jean-Jacques Morvan. Z biegiem 
czasci przybywali now i członkowie zespołu. Są to Mu rzy 
ni z An ty li, Gwinei, Senegalu, Kame runu , H ai ti , Gujany. 

Znalazła się wreszcie sztuka G eneta . Pracowaliśmy na :l 
nią dość długo, a le brak było pieniędzy, by ją wystawić. 

Rozważyliśmy możl iwość zagra n ia jej bez intencji za
robkowych. Było to rozwiązanie nie najlepsze, bowiem 
studenci też muszą z czegoś żyć. Zastanawiałem się na:l 
możliwością ubiegania się o jakieś subsy:lium państwo

we, co - ze względów politycznych - miałoby może na
wet szanse. Zrezygnowałem z tego. Tak się na koniec 
szczęśliwie złożyło , że sztuka spodoba ła się kierownictwu 
teatru de Lu tece. 

Z początku Genet nie chcia ł się zgodzić na jej w ysta 
wienie. Przygotowa ł właśn ie nową sztukę. Meres au l es 
7Jarnvents . (ukaże się wkrótce u Gallimard<<), poruszają ::ą 

sprawę wojny w Algierii , i skłonny był twierdzić , że 

\vszyst.ko, ,"o do tej pory napisol dla te;itru, nie ma już 

znaczenia. Udało się go wreszcie przekonać. 

Umieszczając w swojej sztuce Murzynów, Genet pa
mięta ł o ich skłonności do posługiwania się czymś w ro
dzaju „petit-negre" i świadomie użył język a bardzo cien
kiego, klasycznego, ba nawet archaicznej skła:lni. Niek tó
re fragme!lty jego sz tuki k ażą my" l e ć o Princesse de Cle" 
ves, o języku, jakim posługiwały się wykwi ntrtis ie . Ten 
„ceremonialny" element sztuki miał - w zamiarze autora 
- kontrastować jaskrawo z rzeczywistaścią. Je:lną z cl':8-
rakterystycznych cech pisars twa Geneta, szczególn ie wy
raźną w Murzynach, jest jego humor I ci<igtn żongl 2 rka 

z „ceremonialnośc ią''. Znajdujemy u niego coś w rJ:lzaju 
sadystyczne j (używam tegC? słowa w najlepszym Flacze
niu) uciech y ukaranego sz tubaka, który cierpiąc karę o:l
kuwa się na tych, którzy go karzą. Genet czuje się inteli
gentniej szy od nich i potrafi się elegancko mścić. Aktorzy 
doskonale to wyczuli: zrozumieli, że Genet sam jest po 
trosze Murzynem w swoim społeczeństwie i wyczuli tę 

uciechę, o której mówiłem i którą pragnąłbym prz2kazać 



publiczności. Niektórych wszakże szokowała ta zuchwała 

uciecha ... 

( ... ) Genet znalazł dla siebie rozwiązanie, bez uciekania się 
do „realizmu". Element poetycki pozostaje dla niego opra
wą pierwszorzędnej wagi, podobnie jak troska o pełne 

z.rozumienie sztuki. Wydaje mi się, że góruje w tym na
wet nad Brechtem. Dzięki filmowi przyzwyczailiśmy się 

do tego umownego zawężania czasu, do tych nagłych 

przeJsc , tak znamiennych dla Murzynów. Bergman 
w swoich filmach prezentuje w ten sam sposób postaci 
z innej epoki i wszyscy to rozumieją . Teatr nie może po
zostać w tyle za filmem. Synteza poezji i aktualnych 
problemów, jakiej dokonał Genet, odpowiada temu, do 
czego w inny sposób doszedł Beckett, do pomieszania 
gatunków, które tworzą całość o aspekcie poważnym 

i komicznym. Nie ma już mowy o ich rozłączeniu - koń

czy Blin. 

(„DIALOG" nr 12.'59) 

Międzynarodowa deklaracja praw człowieka głosi: 

„Każdy może korzystać z wszystkich praw i przywile
jów proklamowanych w niniejszej deklaracji, bez wzglę

du na jakiekolwiek różnice ras , barwy, skóry, płci , języ

ka, religii, poglądów politycznych czy jakichkolwiek in
nych, pochodzenia narodowego czy społecznego, urodze
nia itp." . 

Do przeszkód uniemożliwiających wprowadzenie w czyn 
postanowień deklaracji zaliczyć należy szeroko rozpow
szechniony i utrzymujący się uparcie pogląd, że pewne 
rasy i ludy są „niższe'', w konsekwencji nie mogą doma
gać się tych samych „praw", co inne. W Niemczech na
zistowskich pogląd ten był podstawą oficjalnej polityki 
rządu , dlatego pewni ludzie np. Polacy, zasługiwali tylko 
na przymuscwą pracę, inne zaś grupy, np. Żydzi, byli 
skazani prawie w zupełności na zagładę. Naziści repre
zentują krańcowy, choć wcale nie jedyny typ zwoleri11i
ków tecrii o wyższości czy niższości pewnych grup et--:i-

zwolenników 
dziś. Niektórzy 

nie tylko 
naukowcy 

nych, a pogląd taki znajdował 
dawniej, lecz nawet jeszcze 
usiłowali usprawiedliwić tezę 

czą interesującą , choć może 

szość tych uczonych doszła 

o hierarchii ras, a jest rze
właśnie natural ną, iż więk

do wniosku, że ich własny 
na ród jest wyższy niż wszystkie inne. 

Otto Klinebe1·g 
(„Ras11 a psychologia") 

Współczesny s tan świata , tak opłakany dla tylu is tot, 
nad którymi wisi grożba niepewności i wojny , wcale nie 
mniej sprzyja eliminacji lub ograniczeniu czynników wa
runkujących różnice biolog iczne między rasami. Jeśli s i ę 

pozostawi czas s iłom działającym w tym kierunku, będą 

one zdolne wrócić rasie ludzkiej jedność rozbitą rozpro
szeniem geograficznym. 

Nie należy się obawiać, że śc iślejsze kontakty istniejące 
obecnie między ludami zmniejszą różnorodność gatunko
wą. Przejawi się ona raczej w obrębie grup niż między 
nimi, a indywidualność każdego osobnika stanie się jesz
cze bardziej widoczna. 

Inne fakty natury nie-biologic zne j przyczynią się nie
wątpliwie w decydujący sposó b do zdeterminowania 
przyszłości ras. Człowiek jest istotą społeczną i relig i jną, 
której los zależy w dużym stopn iu od podobnych mu naj
bliższych istot, mimo że pewien wpływ wywierają na nią 

także członkowie wspólnoty światowej. 

Przywiązanie , jakie żywi człowiek do swego kraju, do 
sąs iadów, do tych , którzy podzielają jego poglądy i wiarę, 
ma - mimo nadużyć popełnianych w imię rasy - bardzo 
dodatnie następs twa. Nie chodzi o to, abyśmy się wy
rzekli tych uczuć , lecz żebyśmy jednak przynajmniej tole
rancję i sympatię, którymi darzymy naszą własną grupę, 

rozciągnęli na wszystkie inne. 

L. C. Dunin 

(„Rasa a biologia") 



Wydaje się, że różnorodność kultur rzadko przedstawia
ła się ludziom we właściwej postaci, tj. jako naturalne 
zjawisko wynikające z pośrednich lub bezpośrednich sto
sunków między społeczeństwami. Najstarszy sposób wi
dzenia, opierający się niewątpliwie na solidnych pod
stawach psychologicznych - polega po prostu na od
rzuceniu form kulturowych: moralnych, religijnych, spo
łecznych, estetycznych, które są najbar:lziej da!ekie od 
form uznanych przez 11as za własne. „Obyczaje dzikich", 
„u nas >;ię tak '! ie robi", „nie trzeba na to pozwolić" - oto 
p rostackie reakcje wyrażające wstręt i o:lrazę wobec ob
C'ych nam sposobów życia, wierzenia lub myślenia. Staro
żytność np. podciągała wszystko, co nie n ale żało do kul
tury greckiej (potem grecko-rzymskiej), pod wspóln e mia
no: „barbarzyńskie". Następnie cywilizacja zacho:lnia uży
Kal a w tym samym znaczen iu terminu „dzik i". Za tym 
określeniami kryje się ten sam sąd: prawdopodobnie sło

wo „barbarzyński" pochodzi etymologicz:ie :i:l pagm atwa
nego i nieartykułowanego śpiewu ptaków, przeciwstawia
nego językowi ludzi jako posiadającemu wartość znacze
niową: ,,dziki" zaś tzn . . ,z lasu'', przywołuje na myśl także 
rodzaj życia zwierzę ceg o, w przeciwstawieniu do kultury 
ludzkiej. W obydwu przypadkach nie uznaje się faktu 
zróżnicowania kulturowe:g o, usuwając raczej poza obn;b 
kultury, do natury, wszystko, cokolwiek nie jest zgo :lri.e , 
za tym poglądem kryje s i ę dość charakterystyczny para
doks. Pogląd ten, w imię którego usuwa się „dzikich" ()ub 
tych, których uważa się za takich) poza obręb ludzkości, 

jest najbardziej charakterystyczny najbardziej się uwy
datnia u samych „dzikich". 

Rzeczywiście wiadomo, że pojęcie ludzkości, obejmuj ące 

bez względu na rasę lub cywilizację wszystkich ludzi, po
jawiło się dość póź.no i nie wszędzie jest znane. Nawet 
tam, gdzie wydaje się, że pojęcie to najlepiej się utwierdzi
ło, wcale nie jest pewne - i potwierdza to najświeższa 

historia - czy nie jest ono wieloznaczne i wstecz'le. 
W wielu grupach ludzkich i w ciągu dziesiątek tysięcy lat 
pojęcia tego brak całkowicie. Ludzkość kończy się na 
szczepie, grupie językowej, czasem na wiosce; wielka 
liczba r;opulacji zwanych prymitywnymi często nawet 
określa tylko siebie mianem ,,ludzi" (a niekie::ly dodaje 

„dobrych", „znakomitych", „doskonałych"), uważając przy 
tym, że inne szczepy, grupy lub wsie składają się co naj
wyżej ze „złych'', „złośliwych", „małp ziemnych", lub 
„gni::l". Często dochodzi do tego, że pozbawia się cudzo
ziemca nawet tego ostatniego stopnia realnego ist'lienia, 
robiąc z niego „widmo" lub „zjawę". W ten to sp ~sób 

powstają ciekawe sytuacje, w których dwóch rozmówców 
daje sobie równie okrutną odpowiedż. Na Wielkich Anty
lach w kilka lat po odkryciu Ameryki, gdy Hiszpa1ie 
przysyłali komisję w celu zbadania czy tubylcy m8j ą :lu
szę, ci ostatni topili białych wię7.niów, ażeby spraw:Jzić 

przy dłuższym dozorowaniu, c:>:y zwłoki białych po:llega
ją, czy też nie, procesowi gnicia. 

Claude Levi-Strauss 

(„Rasa a historia") 

Misjonarze gotowani w kotłach lu:lożerców stali się 

r,ieodzownym atrybutem europejskiego dowcipu, faktem 
jest jednak, że z około 200-tu misjonarzy, którzy do 1884 r. 
przebywali w Afryce Wschodniej i środkowej tylko 6-ciu 
poniosło śmierć z ręki Afrykańczyków, przy czym żade1 

z nich jak się wydaje, nie został zabity dla samej chęci 

;'.a bijania. 

Krótko mówiąc, to, co wyglądało na zupełną dzicz, rza:l
ko kiedy było nią naprawdę, a to, co wydawało się wiel
kim niebezpieczeństwem dla życia, było przeważnie bar
dzo przesadzone. 

W rzeczywistości życiu człowieka podróżująceg ,~ po 
A fryce śro::lkowej groziło znacznie mniej, jeśli i:lzie 
o wojny i zabójstwa - niż w Europie, ponieważ Afrykań
czycy zwykli wita.ć cudzoziemców o wiele przyjaźniej. 

Basi! Davidson 

(„Stara Afryka na now::i odkryta") 
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