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ŚWIAT 

NICZYM 
WSZYSTKO 

JEST TEATREM 

J€an Genet , podr:rntek, złodz i ej , o~= zust , homoseksuali sta, włó
częga, człowiek , który wybral zło i margines społeczeństwa , 

jest zarazem twórcą najbardziej niezwykłych utworów, jakie 
literatura przekazała teatrowi . Genet wlasciwie nie tyle pi sał 

dramaty, ile tworzył poprzez dramaty teatr. Teatr ten poka
zuje świat pełen zła, kłamstwa; świat zbudowany z p ozorów, 
czyli okrutny teatr. 
Od setek lat pisarze posługiwali się metaforą: - świat jako 
teatr, przeważnie iiustruj4c w ten sposób powierzchowne 
analogie - np. mówiąc, że człowi ek gra w życiu różne role. 
Genet s ięga dalej i głębiej. Dla niego teatr jes t światem , 

będącym teatrem, ponieważ reguly funkcjonowania ś wiata 

tożsame są z regułami przedsta wienia teatralnego. Inac:i:ej 
mówiąc, dotąd niektórzy dramaturdzy twierdzili , że teatr jes t 
obrazem świata. Genet przekonuje nas swoim teatrem, że 

świat jest obrazem teatru. To bardzo istotna różnica, niosą

ca głębokie konsekwencje filozoficzne i psychologiczne. Także 
w planie estetycznym spojrzenie "Ceneta nie ma podobnego 
sobie i stawia przed teatre m nowe' zadania. Nie jak dotąd ·
sugerowania prawpy przedstawianej syntetycznie rzeczywis
tości, lecz sugerowania prawdy przedstawianego świata , aby 
wykazać jego teatralny, czyli fałszywy rodowód. 

Niewątpliwie poglądy Geneta na teatr i ś wiat wynikają z je
go n iezwykłych doświadczeń życiowych i nabytej wiedzy 
o ludziach i ich sposobach prezentowania się przed innymi. 
A jeda k w swoich najlepszych dramatach („Balkon'', „Murzy
ni", „Parawa ny") nie opisuje Genet tych doświadczeń wprost. 
Tworzy kata log reguł i konwencji tea t ra lnych opisując synte
tyczny świat społecznych stosunków, aby zbudQwać niezwykle 
misterium nicości. 

Wybór drogi złoczyl1cy inwersja seksualna zmuszały go 
w życiu do wiecznych przebieranek, kamuflażu, pokazywania 
się innym 1 udziom jako nie - ten którym jest. A więc 

Genet wś ród ludzi z a wsze jest ,tym, kim nie jest i jest 
nie ty m, kim n ie jest i jes t nie tym, kogo oglądają inni. 
To niezwykłe doświadczenie jest typowym doświadcz e
n i em a k t o r a n a s c e n i e. Aktor jednak doświadcza te
go stanu przez 2-3 godziny s pe~taklu - Genet przez całe 

życie. Będąc wśród ludzi, okradając , o szukując i uwodząc ich, 
Genet musiał być dramaturgiem, aktorem, reżyserem swojego 
życia i innych. Aby skutecznie działać, aby uciec przed policją, 
musiał grac - udawać doskonale; znależć odpowiedni kostium 
(ubranie uczciwego człowieka, najlepiej o ustalonej wysokiej 
pozycji w hierarchii społecznej) i dopasować do wybranego 
kostiumu odpowiednią rolę. W głębi duszy. lub jak kto woli, 
w zakamarkach umysłu, Genet zapewne pozostawał świado

my swej gry, Jej celu, przebiegu i efektów. Zapewne rozko
szował się grą - kłamstwem Kłamstwo było dla Geneta 
nie tylko instrumentem działania, ale i jego celem, najwyż
szą wartością życia. Sam kłamiąc nauczył się dostrzegać fałsz 

w otaczającym świecie. Paradoksalnie w teatrze tradycyjnym 
kłamstwo stanowi podstawowy problem. Zadaniem aktorów 
jest ukrywanie kłamstwa w celu stworznia dla widza dos
konałej iluzji neczywistości, okłamywanie go, że wszystko, 
co ogl ąda , jest prawdą. 

Genet mus iał tworzyć iluzję doskonal<\, aby ci, którzy go 
oglądają, da li mu to, czego pragnął. Aktor w teatrze potrze
buje od widza uznania, podziwu <lla swego kunsztu gry. 
Genet w teatrze życia potrzebował racze j dóbr materialnych. 
Uznanie i podziw mógł zapewnić sobie tylko sa m dla siebie ; 
stąd lu stro stało się naczelnym rekwizytem jego życia i tea
tru. Drugi człowiek bywał dla Ge neta zarówno przeciwni
kiem, wid zem jak i lustrem. Genet z nim walczył, ale też 

walczył - grał przed nim i wobec niego. W drugim czło

wieku móg ł sprawdzać skuteczność swej gry. Musiał więc 

dokladnie poznać innych. aby wiedzieć jak ich oszukać. Prze
cież tylko przekonanie widza o prawdzie pozorów (maska 
uczciwego1 i niedopuszczenie do odkrycia prawdy (złe inten
cje) było gwarancją sukcesó w w dzialniu WQbec innych i w 
uznaniu dla swojego kunsztu przed lu~trem własnego „ja". 



Z:vcie, Jakie prowadzi! Genet, zmusiło go do poznania innych 
ludzi, ich upodobań, słabości, wad, skłonności do egzaltacji 
i dowartościowywania się, krzywdzenia słabszych i naiwuej 
łatwowiernośc i . Genet zauważył, że ludzie, aby łatwiej żyć, 

::,ą skłonni przyjmować pozory za prawdę , powierzchnię zja
wiska z.a jego istotę, huczne i barwne efekty za głębię myśli. 

Dowiedział się, że chętnie wierzą w łatwe kłamstwa o sobie 
i 5woim świecie, a nie lubi<i doszukiwać się prawdy, ktora 
kłamstwa te mogłaby podważyc. Dla Geneta więc życie to 
kłamstwo i ucieczka od prawdy. Zauważmy, że teatr jest 
właśnie miejscem, w którym pozór jest stokroć ważniejszy 

niż prawda (np. taka, że aktorkę X boli ząb). 

Genet, outsider 7. marginesu społecznego, mógł lepiej dojrzeć 

nasze życie i organizację społeczną. Zobaczył, że nasze war
to~ci, hierarchie, urzGdY . instytucje, stosunki opierają się na 
ukrytych założeniach, umowach, konwencjach jakby teatral
n} eh. Wierzymy, bo chcemy wierzyć, bo od pokoleń umówiliś
my się, 7.e to jest dobre, a to złe; to słuszne i pozytywne, 
a to niesłuszne negatywne; ten jest sprawiedliwy, bo 
tak<i pełni funkcję, a ten łajdak. Życie społeczne, w którym 
'...lczstniczymy jest po prostu dla nas takie, jakie jest -
ale oglądane przez czułego na fałsz obserwatora z zewnątrz 

stanowi tylko samopotwierdzającą się realizację założonych 

uprzednio konwencji i reguł. Genet widział to jako powtarza
j<icy się spktakl pełen tragikomicznych postaci, min, masek, 
przebrań i przybrań , okrzyków i westchnień. My, z dobrej 
woli , uczestniczymy w t.ym spektaklu uznając zdarzenia za 
fakty. 

Rozpatrzmy taki oto przyklad: id zie my ulicą w towarzystwie 
znajoniych, nagle dostrzegamy żebraka, użalamy się nad jego 
losem, rzuca my mu monctG, spełniamy dobry uczynek. Żebrak 
dziękuje, bo jest wdzięczny, my jesteśmy zadowoleni, że po
mogliśmy biednemu. Oto zdarzenie i jego subiektywnie praw
dziwa interpretacja. Genet zapewne zobaczy to inaczej (na
wet bez założenia że żebrak po skończonym dniu pracy wsią
d zie do samochodu i pojedzie do swojej willi). Oto jeden 
człowiek (żebrak) przybiera odpowiedni kostium i pozę ozna
czające nędzę, słabość i poniżenie. Drugi człowiek (przecho
dzień) zobaczyw,;zy pozi; żebraka automatycznie znajduje sit; 
wobec n iego w lepsze j pozycji kogo s ważniejszego bo bogat
szego. Pewna umowa społeczna - norma etyczna - głos i 

zasadę r<iwnośc i ludzi a więc „niedobrze" jest być lepszym 
niż drugi człowiek. Czy ktos z nas s potykając np. żebraka 

przypomina so·oie tę normę? Oczywiscie, że nie. Ta norma 
stanowi po proslu ukryte założenie - konwencję. Poczucie 
sH; lepszym sprawia nam jednak autentyczną przyjemność -
wła~n ie dlatego kiedyś wymyślono zasadę równości. Przecho
dzicri więc zatrzymuje się, rzuca monetę żebrakowi. Syci się 
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tym, że jest lepszy niż żebrak, jest lepszy, bo tamten jest 
gorszy, jest lepszy, bo wszedł w kontakt z gorszym. Kątem 

oka przechodzień sprawdza, czy znajomi 1vidzą jego gest, czy 
widzą, że jest lepszy od żebraka, że jest lepszy od nich. 
Rzucając monetę pffdkre>ila zasadę nieruwnoś ci, ale jednocześ

nie realizuje zasadę równości, bo niweluje różnicę między 

lepszym i gorszym, wchodząc w konwencjonalny kontakt 
z żebrakiem. (Aby nie komplikować s prawy załóżmy, że prze· 
chodzieil działa poza ideologią). Żebrak dz'ękuje za jałmużnę, 
umacniaj<ic siebie na pozycji gors zego, a przechod:nia na 
pozycji lepszego. Podziękowanie jednak służy zobowiązoniu 

przechodnia do rzucenia monety na stępnym razem. A. więc 

żebrak uzależnia od si ebie przechodnia, teraz on znajduje 
się w pozycji dominuj<1cego , a przechodzień - podległego. 

Przechodzień oddala się zachowując pozycję „ogólnie lep
szego". \Vedle Geneta odbyło s ię tu wi~c teatralne przed
stawienie, polegające na rozdaniu ról, interakcji protagonis
tów wzajemnie od siebie uzależnionych przez kontakt - jed
na postać istnieJe tylko dzięki istnie niu dru giej . W tym 
przedstawieniu wykorzystano kilka mitów - reguł, posłużon:> 

się konwencjami. Jeszcze j edną sprawQ Genet zauważył w 

i 

tym błahym wydlarzeniu z naszego codziennego życia spo
łecz nego: to wszys tko kolejno st a w a ł o si;; pod wpływem 

spojrzenia , zobaczenia. W naszym opisie tego zdarzenia ś wiat 

byi naprawdę. W opisie genetowskim nie było najp ierw nic. 
Spojrzenie spowodowało stawa.nie s ię świata, ges t - zmianę 

relacji i ponowne stawanie się innego świata. Genet dostrze
ga nieustanne kreowanie re lacji i s tanó\v. A więc faktów nie 
ma! A wiQc prawdy nie ma! A więc wiara w prawdQ jest 
kłamliwym samooszukiwaniem się! Wystarczy przecież nie 
spojrzeć, nie zobaczyć, aby było naprawdę n i c, aby nic się 

n ie s ta I o. Poghid Geneta na życie spo leczne nie jest 
naiwnym solipsyzmem biskupa Berkeleya, nic jest też teorią 

„świata jako woli i wyobrażenia" Schopenhauera, jest abso
lutnym negatywizmem. Nie 'bez przyczyny Sartre prosił „o od
powiednie wykorzystanie Geneta ", Błoi'1sk i ostrzegał przed 
uczestniczeniem w czarnej mszy Geneta, a Falkiewicz bezrad
nie pytał „jak bronie się przed Genetem""· 

Przyznam. że rozumiem te obawy. R.ozumiem, ale ich już 

nie podziel am. Sartre pisał trzydzieśc i lat temu, Błoński dwa
dzieścia kilka, Falkiewicz piętnaście. Obecnie sytuacja :>polecz-



na jest inna ; tyle wokół pozytywów, prawd, wiary w to, 
w co s ię wierzy i niewiary w to, w co się nie wierzy. 
Tak „dolbrze" określany jest obecnie nasz społeczny świat 

i nasze o nim myśleni e ostrymi, biało-czarnymi barwami, że 

porcja genetows k iego relatywizmu, rozbi jania naszego skost
niałego o!JTazu rzeczywistości, podważania kilku ogólnych 
prawd może tylko nam si ę przydać i dopomóc. Mam wraże-

• 

• 

nie, że odrobina genetowskiego podejrzliwego, ostrego spoj
rzenia na siebie, innych, na świat pozwoli nam lepiej to 
wszystko zrozumieć, wyzwoli nas z kilku dogmatów i zara
zem przekona, że wszystko co nas otacza jest teatrem, w któ
rym czasem pozory są prawdą , a prawda pozorem. 

ANDRZEJ PAWŁOWSKI 



nie trzeba brać tej sztuki 
tak, jakby była satyrą na 
to czy na tamto. Jest ona 
gloryfikacją Obrazu i Odbi
cia, i tak należy Ją grać. 

Tylko wtedy ujawnia się jej 

Teatr tajny, odwiedzany w 
sekrecie, nocą, przez widzów 
w maskach, teatr w kata
kumba.eh... tak, ten byłby 

jeszce możliwy. Dość byłoby 

odkryć albo stworzyć wspól
nego Wroga , potem zaś Oj-
czyznę, którą by należało 

obronić albo odkryć. Nie 
wiem, Clym będzie teatr w 
świecie socjalistycznym, poj
muję łatwiej, czym byłby dla 
plemienia Mau-Mau; ale w 
świecie zachodnim, coraz to 

W pewnym sensie i o tyle, 
o ile maska odpowiada na
~zemu obrazowi samych sie
bie, roli, jaką chcemy ode
grać, maska ta jest naszym 
najpra.wdziwszym „ja", tym 
„Ja", którym pragnęlibyśmy 

być. W końcu tllki obraz 
własnej roli staje 
drugą naturą 

się naszą 

integralną 

Gdy mówimy o tych, którzy 
prezentują Całs2ywą fasadę, 

lub „tylko" fasadę, o tych, 
którzy symulują, wprowa
wadzają w błąd i oszukują, 

myślimy o rozbieżności mię

dzy podtrzymywanymi przez 
nich pozo rami a rzeczywis
tością. Myślimy również o 
ryzykownej sytuacji, w Ja 
kiej stawiają się tacy wy
konawcy, bowiem w każdej 

wymowa satyryczna all.Jo 
i niesatyryczna. 

JEAN GENET, 
„Balkon' ', tłum. 

ska, J. Lisowski. 

Jak grać 

M. 'Sklbiń-

mocniej napiętnowanym 

śmiercią , zwróconym ku 
śmierci, może on już tylko 
wysublelniać się w „reflek
sji'', a więc w odbiciu odbi-
cia, w komedii komedii. .. 
którą ceremonialne aktor
stwo uczyniłoby w·ykwintną 

i bliską niewidoczności. 

JEAN GENET, List do pana 
Jean-Jacques Pauvert. tłum . 

J. Bioński. 

częścią naszej osobowości. 

Przychodząc na świat jako 
jednostki, kształtujemy stop-
niowo charakter 
się osollami. 

stajemy 

R. EZRA-PARK, Race and 
cuiture, Glencoe 1950, s. 250, 
tłum. H. P. Spiewakowie . 

chwili może wydarzyć .się 

coś, co pozwoli przyłapać 

i~h · na gorącym uczynku 
ujawni przepaść między tym, 
do czego się otwarcie przy7.
nawali, a tym, co faktycznie 
jest. 

E. OFFMAN, Cz!owiek w 
teatrze życia codziennego, 
przekł. H . i P . Spiewakowie, 
W-wa 1981, s. 101. 
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Genet świadom jest tego, 
że kłamie i wie, że to, 
co oznaczone nie Istnieje. I 
pragnie , żeby puste dla nie
go znaczeniowo zdanie na ... 
brało dla rozmówcy złudnej 

pełni sensu. Znaczenie ist
nieje J e dy n ie dl a dr u
g ie go; dla innego przekra
cza ono słowa I wskazuje 
pewien przedmiot w magazy
nie. Genet wygłasza zdanie, 

Genet traktuje swoich czy
telników jak.o środki. Wszyst
kimi posługuje się do mó
wienia sobie o sobie sa
mym; może to od niego od
pychać. Kiedy stawia sobie 
pytanie: Czy ja muszę 

kraść? - dlaczego nas miała
by interesować odpowiedź?. 

To, co piszę - mówi autor 
- ważne jest wyłącznie dla 
mnie. Publiczność zaś: Jeżeli 

mam coś czytać, to musi to 
być ważne dla wszystkich . 
Gdyby zalecał kradzież, moż

na by przynajmniej dyskuto
wać namiętnie zwalczać lub 
popierać jego makl;ymy. 
Tymczasem on nie twierdzi, 
że należy kraść, przeciwnie 

wie, że kradnąc postępu

je niewłaściwie i właśnie po 
to kradnie, by jego postępo

wanie było niewłaściwe. Ale 
nie wymaga nawet, byśmy 

postępowali niewłaściwie. W 
ogóle od nas nie wymaga. 

o którym wie, że ma sens 
wyłącznie dla drugiego. Dl a 
n i e g o jest to jedynie ma
giczna formuła, powodująca 

zaczarowanie tych, którzy ją 
słyszą zmuszenie ich do 
zrobienia tego, czego nie 
chcą uczynić. 

J. P. SARTRE, Kain (W) 

Czym jest literatura?, prze kl. 
J. Lalewicz, W-wa 1968, .s ." 
415. 

Genet gra w swojej twór
czości zgodnie z zasadą: „kto 
przegrywa - wygrywa", mo
żecie więc wygrać tylko wte
dy, gdy zgodzicie się prze
grać. Pozwólcie mu zatem 
szachrować. A nade wszyst
ko unikajcie postaw 
obronnych. Nie ma sensu 
wpadać w chrześcijańskie 

miłosierdzie, kochać go z gó
ry i przyjmować Spływającą 

z jego książek ropę z abne
gacją Swi<;tego, który całuje 

trędowatego w usta. 
Dziś idzie o to, aby ukazał 

s i ę podmiot, winny - to po-
tworne 
którym 
każdej 

i nędzne zwierzę, 

możemy stać się w 
chwili. Genet trzyma 

przed nami zwierciadło; trze
ba się w nim przejrzeć. 

J. P. SARTRE, Prośba o od
powiednie wykorzystanie Ge
neta (w) Czym jest litera
tura, s. 447. 
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PONADTO O REPERTUARZE TEATRU: 

MATKA - Stanisław Ignacy Witkiewicz, reżyseri a 

JanusL Warmiński , scenografia - Ma r ian Kolodzie j, mu
zyka - Edward Pallasz 
TRAN -ATLANTYK - Witold Gombrowicz, adaptacja i 
reży eria - 1\ndrzeJ Pawłowski, scenografi - Marci n 
Stajewski , muzyka - Macie j Małeck i 

ZLE ZACHOWANIE - Andriej Strzeiecki (na podstawie 
musicalu Thomasa „Fats" Wallera „Ain 't l'vlisbehavin") ins
cenizacja i reżyseria - Andrzej Strielecki, oprawa plas
tyczna - Ewa Czerniecka-Strzelecka, choreograf ia - Ja
nusz Józefowicz - k ierownictwo muzyczne - \Jan Racz
kowski, Jo lanta Sienkiewicz 
CYD - Jan Andrzej Morsztyn wg P. Corneille'a, reżyseria 

- Adam Hanuszkiewicz, dekoracje - Mariusz Chwedczu k. 
kostiumy - Xymena Zaniewska, muzyka - Jerzy Sata
nowski 
TANIEC SMIERCI - reżyseria - Jan Swiderski, Zdz.isla\V 
Tobiasz 
scenografia - Franciszek Starowiey ·ki 

SCENA 61: 

WIERZYCIELE ugust Strin dberg, t łumaczenie - Zyg-
m unt Łanowski , reżyser i a - Janu sz Warmi ński, scenogra 
fia - Marcin Stajewsk i 
PORNOGRAł'lA - Wito ld Gombrnwicz. adaptac ja i reży 

seria - Andrz j Pawło wsk i . scen-0gra fia - Marcin Sta
jewski , op racowan ie m uzyczne - To masz Ba jerski 
EDUKACJA RJTY - Will y R ussel l, tłuma czen ie - Karoi 
J a ku t--, w icz, reży-se r i a 

Ia rcin Sta je wsk i 
BRł:l. - tlumaczen ic 

Andrze j Rozh in . sceno graf ia ~-

Wo jci eh Młyna rsk i , scena ri uu. 
- Emilian l a mil'lsk i, reżyse r i a - Emi li a n Ka m i11sk i, WoJ
ciech Młyna rski . choreogra fia - J a nusz J ózefo wicz, opra 
cowanie m uzyczne - Janusz Stok lo~a . scenogra fi a - Mar 
cin Sta jewsk i 

Zak ł. G raf. „Tarn ka ". Z- 1. Zam. 1142/85. Nakł. 10 OOO. N-88. 

Cena zł 58,-


