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Jean Genet 

JAK GRAĆ 
" 

POKOJÓWKI" 

Chyłkiem. Oto słowo, które się narzuca. Obic 
aktorki, przedstawiające Pokojó\vki, winny grać 
chyłkiem. Nic dlatego, aby uchylone okna, czy 
cienkie ściany pozwalały sąsiadom słyszeć sło

wa, które zazwyczaj mówi się tylko w sypialni. 
Także nie to, co w wypcwiedziach Pokojówek 
skryte, niewyznawalne domaga się podobnie 
gry, gry, która zdradza zwichrowaną psychikę. 
Grać należy chyłkiem, aby wyszczupliła się i 
dotarła do widzów przyciężka frazeologia sztu
ki. Aktorki winny więc poskramiać własne ges
ty: każdy będzie jakby za\vieszony - lub pęk
nięty. I każdy gest poskramiać będzie aktorki. 
Byłoby dobrze, gdyby chwilami chodziły na pal
cach, aby - zdjąwszy jeden czy oba buciki -
nosiły je ostrożnie w rękach i wreszcie, n'.czego 
nie trącając, stawiały je cicho na którymś z me
bli. Nie dlatego znowuż, aby się obawiały, że 

dosłyszą je sąsiedzi z dołu. Dlatego raczej, że 

ten gest odpowiada tonowi sztuki. Głosy rów
nież będą czasem zawieszone jakby czy nadpęk
nięte. (.„) 

Aktorki nie powinny wstępować na scenę z 
przyrodzonym erotyzmem. Te panie z kina nic 
powinny być im wzorem . .Jednostkowy erotyzm 
obniża w teatrze jakość przedstawienia. Aktorki 
proswne są więc, jak mówią Grecy, o niekła

dzenie p .... na stole. 
Nie muszę mówić o partiach „granych" i o 

partiach szczerych. Trzeba je będzie odnaleźć, 

w ostateczności wymyślić. (. .. ) 
.Jedność opowieści zrodzi się nie z monotonii 

gry, lecz z harmonii między partiami bardzo 
rozmaitymi, zagranymi bardzo odmiennie. Mo
że też reżyser winien ukazać to, co było we 
mnie wtedy, kiedy pisałem tę sztukę, albo to, 
czego mi wówczas dotkliwie brakowało, a mia
nowicie - pewną dobrodusznośić. Ostatecznie 
bowiem marny do czynienia z bajką. 

Co do Pani - nie należy jej karykaturalnie 
przerysować. Ona nie wie, do jakiego stopnia 
jest głupia, do jakiego - gra rolę. Ale jako 
aktorka wie to lepiej, nawet wtedy, kiedy się 

podciera! 

Czy te panie - Pokojówki i Pani - bredzą? 

.Jak ja, co dzień rano, kiedy się golę przed lu
strem; albo w nocy, kiedy nie mogę zasnąć; albo 
w lesie, kiedy myślę, że jestem sam. Owszem, 
jest to bajka, a więc odmiana opowieści alego
rycznej, która zapewne miała na celu, kiedy ją 

pisałem, wzbudzenie we mnie obrzydzenia do 
siebie samego, bądż' to ukazując, kim jestem, 
bądż przeciwnie, skrywając. Celem drugorzęd

nym było wzbudzen'.e niesmaku, złego samopo
czucia na widowni ... Bajka. Trzeba jej wierzyć 
i zarazem nie wierzyć, po to jednak, aby można 
było uwierzyć, aktorki nie mogą grać trybem 
realistycznym. 
Swiętymi czy nie - ale potworami są te słu

żące na pewno . .Jak my, kiedy marzymy sobie 
o tym lub owym. Nie umiejąc powiedzieć do
kładnie, czym jest teatr, wiem dobrze, czym za
braniam mu być; opisem codziennych gestów 
zobaczonych z zewnątrz. Idę do teatru, aby zo
baczyć na scenie siebie (odtworzone.go w jednej 
postaci lub za pośrednictwem wielu i w formie 
bajki) - siebie, którego bym nie potrafił lub 
nie odważył się zobaczyć czy wyśnić; siebie jed
nak takiego, jakim wiem, że jestem. Zadaniem 
aktorów jest zatem podjęcie gestów i rekwizy
tów, które pozwolą im pokazać mnie - mnie 
samemu; pokazanie mnie nago, w samotności i 
uciesze, jaką budzi samotność. 

.Jedno musi zostać powiedziane: nie staję w 
obronie służby. Przypuszczam, że istnieje zwią
zek zawodowy służby domowej - nas on nie 
obchodzi. 

Na premierze tej sztuki pewien krytyk zau
ważył, że prawdziwe służące nie wysławiają się 

tak jak moje. Co on o tym może wiedzieć? 

Twierdzę, że jest przeciwnie, gdybym był bo
wiem pokojówką, mówiłbym jak Claire i Solan
ge. Przynajmniej - w pevme wieczory. 

Albowiem służące wyrażają się tak tylko w 
pewne wieczory. Trzeba je zaskoczyć i podglą
dnąć, bądź w ich samotności, bądź w samotnoś
ci każdego z nas. 
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