
JEAN GENET 

Urodzony w 1910 roku w Paryżu z niezi1a,1C60 o~ca, Jean 
Genet zostaje podrzucony przez matkę do donn sie ot. Później 
wychowuje go rodzina chłopska w ~-„ orvan. r.:ając dziesięć lat 
zostaje posądzony o kradzież.. W związ'.>u z tym al: do o;;iąg

niqcia pełnoletności b~dzie przebywał w rl m 1 po_jra·1· 7 m. 
Od 1930 do U!4.0 r. włóczy się po całej El' ropie Do F ·a1~cji 
powraca w czasie okupacji. Uwięziony pisze cle.::_ię Le C c::;;,
damnć a mort. Potem tworzy seriq powiefri, a raczej poema
tów prO?ą: Nntre-Uame <les Fleurs, Mitach! cle b Rose, Po:n
pes Funebres, Querelle de Brest oraz pisze swoją autobio_;rafię 
Journal du Voleur (Dziennik złodzicJa). 

W 1947 r. debiutuje w teatrze sztuką Pokojówki (Les Eon
n es), wystawioną przez Jouveta w Theatre le I'Athenee . 
W 1948 r. Genetowi grozi kara doiywotniego w:ęzienia. Grupa 
pisarzy francuskich, między innymi Cocteau i Sar tre, podpi
sują petycjQ domagającą się u łaska wicnia pisa 1za. P rcz:;dent 
Republiki zawiesza W) konanie kary . W 1943 r. w Th,1. atrc 
des Mathurins zo~tajc wysiawi01:a jednoaktów~rn Sci!!.ły na dz )r 
(Haute Surveillance), napisana jeszcze przed Pokojów1rnmi. 
Genet oświadcza, potem, że porzuca teatr. Wraca jcdra!( do 
niego po kilku latach. W 1956 r. Arts Theatre Club w Londy
nie wystawia webec wąskiego audytorium Bal1{on (Le Ealcon) . 
Później stworzył odmienną wersję t j sztuki i zagrana ona zo
stała w 1960 r. w Paryżu w teatrze „Gymr:ase". W 1959 r 
zespół Compagnie des Griots wystawia Murzynów (Les Ne
gres) w reżyserii Rogera Blina. Ostatnia sztuka Geneta, Para
wany (Les Paravcnts) została opublikowana w l!JCl r . 

Stojąc w najważnieJszych latach swojego życia praktyc~1ie 
poza społeczeństwern, które się go wyrzekło, gloryfikuje Genet 
w swej twórczości głównie w prozie, postawy niekonwencjo
nah:e, nie l:ontrolowa.1e przez sumienie, ani przez moralność. 
Styl życia Geneta jest rodzajern eksperymentu, dyktowanego 
przez wyobraźnię artystyczną pisarza. Jego bohaterem jest 
człowiek amoralny - nie uznający żadnych hamulców, wyższy 

nad poczucie winy i stąd nie wymagający społecznego uzasad

nienia. W drarnatach - podobnie jak w powieściach - po

stacie są skrajnymi outsiderami ,a pozycję wyrzuconych poza 

nawias życia przyjmują na siebie świadomie, jako swoistą „ro

lę", i potęgują ją w uroczystych rytuałach aż do najdalszej 

skrajności. 
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Z NOTATEK REŻYSERA 

1. 

Jean Genet. Jeden z trz eh najwybitniejszych, obok Samue
la Becketta i Eugene Ionesco, reformatorów współcz snego 
dramatu. Wszystkich trzech łączy myśl , że modelem kondycji 
ludzkiej (człowieczego powołania) jest gra (ona wypełnia boha
terom czas i pustkę). I jeszcze jedno: postaci nie mają osobo
wości, są znakiem, są personifikacją stanów wewnętrznych 
autora (Genet :„Pokojówki - to ja!") . 

Beckett, poprzez dwa swoje wielkie tematy: starość i śmierć, 
poprzez komizm ludzkiego cierpienia, tworzy katastroficzną 
wizję końca naszego świata. W dramatach Ionesco i tata ludz
ka staje się więźniem słów i rzeczy. Ten iście horrorystyczny 
obraz osaczenia człowieka buduje Ionesco poprzez rozbijani 
struktury języka, rozmnażanie przedmiotów „pochłaniających" 
wszystko, postacie - marionetki. B ckett i Ionesco nie dają 
nam żadnej szansy. Jean Genet widzi szansę ocalenia. Tą szan
są jest sztuka teatru . Podejmując renesansową, szekspirowską 
ideę: „świat jest teatrem, aktorami ludzie", Genet godzi się 
z koniecznością gry międzyludzkiej . Więcej - poddaje ją na
wet swoistej sakralizacji. Naszej szansy musimy szukać wła
śnie w tej narzuccnej nam przez cywilizację nieautentyczno
ści, w której przyszło nam żyć i umierać. A skoro człowiek 
urzeczywistnia się bardziej w pozorze niż realności, jeżeli naj
bardzie j autentyczni jesteśmy w swoich snach i marzeniach -
to najlepszym miejscem kontaktu z naszą nieskażoną naturą 
człowieczą, z naszymi instynktami i podświadomością staje się 
teatr (sublimacja „teatru życia"). Teatr ofiarowuje życiu me
chanizm spełnień zastępczych; „oczyści" nas i „odblokuje". 

I tak dla Geneta teatr jawi się jako najważniejsza forma 
łączności duchowej! Model teatru - to symboliczna celebracja 
mszy. Rytualna „czarna" ceremonia ku czci ... Zła, które w koń
cu staje się Cnotą, odzyskuje swoją pierwotną niewinność. 
Wzniosła i zarazem przerażająca atmosfera tego aktu rodzi się 
z bujne.i w ozdoby i symbole teatralizacji. Sztuka teatru ma 
się stać antidotum na ludzką alienację, duchowym azylem, 
Arką Noego, oczyszczającym dotknięciem własnego wnętrza ... 
Czy taki teatr jest możliwy? 

2. 

Rzeczywistość gry międzyludzkiej (walka, adaptacja, izola
cja ... ). 

Rzeczywistość pozorna. (Czy my naprawdę istniejemy? Mo
że jesteśmy obrazami obrazów, widmami widm?) 

Tutaj Genet spotyka się z Gombrowiczem: „Tu ludzie łączą 
się w jakieś kształty Bólu, Strachu, Śmieszności lub Tajemni
cy, w nieprzewidziane melodie i rytmy, w absurdalne związki 
i sytuacje i poddając się im, są stwarzani przez to, co stwo
rzyli. A to wszystko dokonywa się paprz z Formę, to znaczy, 
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że ludzie narz.Jcają sobie ta!o czy inny :::r:o~ób bycia, mów11.: 
nia, działania.„ Zawsze są sztuczni, zawsLe giaJą : Sztuka je l 
korowodem masek, gestów, krzyków i min ." (przedmowa do 
„Slubu") 

To jest jakby definicja m chanizmu dramatyczn go. 

3. 

Teatr Geneta to teatr do kwadratu, intensywny i nieustan
ny „teatr w teatrze" . Jest to teatr prz ciw widzowi, który nie 
może oczekiwać prawdy ze sceny, a przecież po to zasiada na 
widowni. To teatralność wżerająca się głęboko w materię, w 
przestrzeń, w ciała aktorów. W tym „powolnym zanikaniu ma
lowideł" rodzi się wartość najwyższa - mocjonalna. Nieocze
kiwane tajemnicze uczucie ma prowadzić do całkowilego utoż
samienia się człowieka i teatru, do zatarcia „granicy" ... To 
ideał „Teatru Czystego '', bliskiego koncepcjom Artauda i „Czy
stej Formie" Witkacego. Genet: „W naszym świecie t atr mo
że tylko subtelnieć w «refleksji», od komedii przechodząc do 
komedii, od odblasku do odblasku, zbliżając się wykwintną ce
remonialnością do brzegów ni widzialności ... " Oto zbawienne 
zanikanie rzeczywistości w pozorze sztuki teatru. 

4. 

„Pokojówki" to dramaturgiczny debiut. Pisane w więzieniu, 
w 1946 r. Fabuła tej 1ednoaktówki 1est prosta, wręcz bulwaro
wa· z lekkim posmakiem kryminalnym . Oto dwie służące ko
chają i jednocześnie nienawidzą swoją Panią. Ta Gra Miłości 
i Nienawiści prowadzi najpierw do Zdrady (piszą donos), a póź
niej do Zbrodni czy też samobójstwa (gdy kocłianka Pani wy
puszczono z więzienia i zaistniała obawa, że wyda się ich zdra
dziecki czyn). 

Sztuka nazbyt realistyczna i jakby daleka jeszcze prz czu
wanej wtedy genetowskiej koncepcji „teatru magicznego". Jej 
mechanizm dramatyczny zbudowany jest na obrzędzie; ciągle 
ponawianym przez służące magicznym ceremoniale pozorowa
nej zbrodni na Pani. Claire przebiera się za Panią (więc j -
ona jest Panią!), Solange wciela się w Claire. Obie zdają sobie 
sprawę, że „grają", odprawiają „czarny" obrzęd (przerywają 
ceremoniał, poprawiają rekwizyty, regulują tempo, „wchodzą" 
w role i „wypadają" z ról...). Doskonalą swoją sztuczność; kon
trolują swoje udanie w lustrach, w oczach partnera, w lśnią
cej powierzchni pantofelka„. W finale Claire - Pani popełnia 
„prawdziwe" samobójstwo. Kto jednak umarł? Fałszywa Pani 
czy prawdziwa Claire? Nie wiadomo, co jest w tym „teatrze" 
fikcją, a co rzeczywistością. 

U Geneta zawsze zostaje jeden prawdziwy „szczegół" -
tutaj jest nim trup. 

„Pokojówki", jak dotychczas grano w teatrach na zasadzie 
z lekka komponowanego realizmu (salonowo) z domieszką psy
chologii rodem ze Strindberga. Wydarzenia nie było. Otwiera
ne kluczem realistycznym „Pokojówki" jawią się dosyć banal-
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nym obrazkiem obyczajowym, opartym na wątku kryminal
nym. Z kolei każda próba spojrzenia na ten tekst poprzez już 
później ukonstytutowaną genetowską teorię t atru napotyka 
na silny opór realistycznej warstwy sztuki. 

Czy to znaczy, że nie należy próbować? 

5. 

Skoro nie ma możliwości ani siły, aby spełnić czyn zabój
stwa, można uciec się do działań zastępczych. Tak rodzi się 
czarna magia. Igły wbijane w lalkę, która wyobraża mego wro
ga, sprowadzą na niego śmierć. Jeżeli Claire wcieli się w Panią 
i zostanie zamordowana przez Solange, która wcieli się 
w Claire ... 

Rzeczywista zbrodnia zostaje przeżyta przez wyobrażenie. 
Akcja sztuki staje się mozolnym, starannie wyreżyserowa

nym majakiem, koszmarnym snem, który wciąga nas w swoją 
bliżej nieokreśloną i bezczasową rzeczywistość. („Nie ma czasu, 
ale jest coś innego, równie tajemniczego dla nas, jak dla ży
wych czas). Spięcia dramatyczne, męczące zawikłania akcji, 
nieustanna wymiana postaci - to tylko maskująca zasłona. 
I nie ma nic, prócz przeczucia. 

Taki teatr niczego nie uczy, nie objaśnia świata; jest do
tknięciem ślepca. 

6. 

Przebywamy w krainie działań pozornych, w której mieJ
sce czynu zajęło reżyserowane rytualne odtwarzanie czynu. 
Ta gra to działanie przed lustrem. Trzeba stać się kimś innym 
(dla innych). Powołać sobowtóra, Medium. Do tego potrzebna 
jest lustro („zwierciadło czarnoksięskie", „oko diabła" ... ) Lu
stro pozwala udoskonalić ten szatański pozór. (Carmen w „Bal
konie" - „Moja rzeczywistość - to pani lustro!") 

W tej grze zwierciadło jest wielokrotnie ważniejsze od gra
jącego. 

7. 

Co ma robić z postacią aktor? 
Genet (przedmowa do „Pokojówek"): „Liczyłem, że uzy

skam obalenie postaci na rzecz znaków, oddalonych od tego, 
co mają oznaczać, nie zrywając jednak związku między akto-
rem a widzem." Piekielnie trudne, a zarazem fascynujące za
łożenie ... Jedna z postaci w „Balkonie" powiada: „Ja, Warda, 
miałam się stopniowo usuwać, by zostawić na swoim miejscu 
tylko kurwę doskonałą, sam szkielet podtrzymujący złociste 

suknie." 
Postać „ucieka" w swój doskonały Wzorzec, aby następnie 

zastygnąć w uroczystej Formie? Recepta dla aktora? 
Na ile efektywna, a na ile możliwa? 
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8. 

Geneta nie obchodzą pokojówki jako kobiety. Pł ć jest zna
kiem. Biologia jest czymś konkretnym. To przeciwi ństwo ulot
nego pozoru. Nie ma tu miejsca na prawdziwy seks. To roje
nia impotenta. Sam autor daje wskazówkę, aby role pokojówek 
grali młodzi chłopcy. I to nie dlatego, że Genet bywał pede
rastą (czuje się ten zapaszek w sztuce), ale taki zabieg wzmac
nia dystans do postaci, czyni je bardziej ni rzeczywistymi, 
potęguje oszustwo sceny. 

9. 
Cokolwiek by nie powiedzieć prawdziwym, a nie pozornym 

bohaterem w teatrze Geneta pozostaje ostatecznie AKTOR; 
jego mistrzostwo transformacji, magiczna maestria jego kłam
stwa, odurzający nastrój jego fantasmagorycznego baletu na 
„pograniczu" ... 

Może taki zmęczony aktor powinien pojawić się w poincie 
naszego spektaklu ... 

10. 

Obie służące wylęgły się w wyobraźni Pani, ona zaś w ich 
wyobraźni. Borges (którego kocham) napisał kiedyś: „Wyśnić 
człowieka w drobiazgowej pełni i narzucić rzeczywistości". 

Fascynujący postulat twórczy. Tylko, jak to się robi? 

Józef Jasielski 
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WPROWADZENIE DO GENETA 
Te tr Geneta je t tea t rem do kwadratu, ni ustannym tea

trem w teatrze. Totus m undus h ist r ion m agit ; n ikt n ie che 
jednak wierzyć w star powiedzeni ; upewnia i pośpiesznie, 
że złudzen ie widowiska s ł uży prawdzie życia, że oszustwo sce
ny zostan ie prędko odkupi n . ' mczasem G net wybiera 
teatr właśnie dla tego, ż teatr kłamie. „Właśni fałsz, blaga, 
s ztuczność przedstawienia pociągaj ą G neta - pisze Sartre. -
Został on autorem dramatyczn_, m, ponieważ kłamstwo scen y 
jest na jbardziej oczywiste i najbardzie j fascynujące". Jest t 
więc teatr złej woli; ni dla widza, ale p r zeciw widzowi ; ni 
może on spadzi wać si poci chy, czyszczenia, n ie może spa
dzi wać si - prawdy. 

I nic dziwnego : czytelnik, widz j st „porządnym " człowie
kiem , owym sprawiedliwym, k tóry uczynił Geneta złoczyńcą, 
a w dalszym skutku - pisarzem . Teatr G 'n ta . Jest zaraz m 
społeczną zem tą i na jb rdziej osobistą c remonią . K i y Ge
net był dzieck iem - dzi ckiem opuszczonym , si rotą na gar
nuszku - począł kraść: społeczeństwo odtrąciło go naz wając 
złodziej em . „M lody jne dziecko umarło we mnie na długo 
przedtem , n im uderzył topór ".„ Genet postanow ił w ięc od
wrócić swą sytuację: wyb rać - własnowoln ie - kradzież, pe
d rasti , oszustwo a nawet zło zła: zdradę, donosicielstwo. 
Ukarane dzi eka na złość r odzicom uci ka z dom u. To jednak 
co zazwyczaj nazywam „b cz n iem s ię", stało si w wypadku 
Geneta początki m najbardzie j zdum i waj ących m tamorfoz 
duchowych : ten włóczęga (bywał i w polskich więzier.iach), 
drobny złodziej, pederastyczna szmata na przypadkow ym 
utrzymaniu, t en wreszcie - policyjny donosiciel odkryje na 
własny r achunek współczesność literatury i popadnie w prze
rażające m etafizyczne opętanie . Przemierzy wszystkie sprzecz
ności zła; stanie się ascetą samoupodlenia, czerpiąc z własnego 
cierpienia, z własnej ohydy („jestem ekstrementem") podnio
słą, sakralną świadomość zbrodni i nieszczęścia ; odkryje wresz
cie, poprzez „czarny" es tetyzm Kaina, że najdoskonalszym za
bójstwem jes t literatura, wyobraźnia , ponieważ ona właśnie 
rozpuszcza Byt w pozorze i strąca czytelnika w nicość czystego 
kłamstwa. 

Genet - najdosłowniej - spełnia zdanie Rimbauda: „ja 
jestem k to inny" . Czuj e się podwójny, na co dzie ń i na zaw
sze: kradnie i widzi siebie kradnącego; ten osobliwy przestęp
ca kradnie nie tyle dlatego, że jest złodziejem, ile dlatego, że 
pragnie się nim stać. 

Zakończenie „Ścisłego nadzoru" uwidocznia doskonale róż
nicę między zbrodniarzem z „konieczności" a zbrodniarzem, 
którego prowadzi świadomość zła, który sam się sobą oszukuj e, 
fascynując pustką pozorów: 
YEUX-VERTS Ten, który sądzi , że może wybrać ni szczęści e, nie wi e 

nic o n ie zczęściu . Ja swego ni e chcia łem. To ono mnie 
wybra ło. 

LEFRANC Jestem silnie jszy od ciebie . Maj ni szczęś cie przyszło 
bardziej z daleka . Przyszło ze mni . 
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YEUX-VERTS Wzywa m s tra żni ków. P oznasz po ich mor dach, czy 
możesz zos tać z nam i. 

LEFRAN C Y ux V r t ! 
YE . X -VERTS Ty św inio ' 
LEFRAN J estem napra wd<: sam. 

Lefranc to Gen t. Ani debil, ani romantyczny potępieniec. 
Męczennik i kom edian t . Dialek tyk zła! en t che w każdej 
okoliczności czynić źle , czynić najgorzej. Al czy Zło jest \. 
ogóle możliwe? Już ojcowie Kościoła w iedzieli , że Zło jest 
czystą negatywnością, że - w dokładnie j zym znaczeniu -
n i j es t b y t e m . „B t zła - powiada Sartre - jest zara
zem byt m ni bytu i niebytem bytu (p ni waż , bio rąc najogól
niej , byt j st dobr m, a dobro - by tem). Zło jest j dnocześnie 
względne wobec Dobra i absolutn . Tak więc, w pierwszym, 
s ie, na jwi kszym złem jest doskonale znać dobro ... a m imo 
to odrzucać oślepiające światło, zagłębiać si ę umyśln i w ciem
ności ... W t j perspektyw ie zło pojo.wia się po dobru i wzglę 
dem niego. Jeśli jednak zło ma b. ć doskonałe , musi być abso
lu tne, a wi c człowiek zły m usi być zły całkowicie , nie rnoże 
mieć naw t chwilowego pojęcia o dobru. Tym razem byt zja
wia się tylko jako ni zbędny mom en t zła ... Jak jednak nicość 
może stworzyć byt, negacja począć afirmacj ę, pozostając nega
cją? ... " (Jean P aul Sartre - „Śv : ęty Gen et - kom ediant i mę
czennik") Diabeł jest wewnętrznie sprzeczny i LO mu właśnie 
sprawia nievvymown e cierpienia. Zło znajduje si ę w nieustac
nej pogoni za samoistnością bytu. 

Genet może złączyć dwa przeciwlegle końc zła tylko w złu
dzeniu, pozorze: spełnia się ono jedynie w prz j ściu od jednej 
formy do drugi j. J est komedią i wolnością j ednocześnie : '<iedy 
Genet rozpuszcz swą świadomość w nicości, to znacz-,r w źle, 
zachowuje jeszcze świadomość siebie w nicości: dialektyka zła 
odsłania się jako nieskończoność lustrzanych odbić. „J eśli ist
nieje tylko Byt , jeśli Byt jest wszędzie , jeśli zło jes t n i czy m, 
jeśli wszystko, co można chcieć , kochać, pojąć, jest jeszcze by
tem, a więc aspektem dobra - wtedy dopiero rodzi się pokusa 
zła: wolność kusi sama siebie ... Będąc bytem i rozmyślając 
o bycie, jestem stworzeniem Boga, będąc nicością poznającą 
nicość, ~estem swą własną przyczyną. Zapewne, tworzę tylko 
pozory ... ale pozór nie jest mną, kradnie bytowi transcenden
cję ... a jednak zależy tylko ode mnie : pozór jest szatański, po
nieważ karykaturuj e byt i jest wszystkim, co człowiek może 
stworzyć własnymi środkami. .. " 

Jak Genet, złodziej-metafizyk, który w chwilowych olśnie
niach osiąga świadomość przemian wewnętrznych, przełożo
nych tu przez Sartre'a na egzystencjalną dialektykę nicości -
jak Genet przekształci się w pisarza? Posłuchajmy jeszcze raz 
znakomitego komentatora: „Skoro syntezą niebytu i bytu jest 
właśnie pozór i skoro pozór objawia złemu człowiekowi jego 
0~1ydną wolność, może by Genet, nadludzkim wysiłkiem prze
ksztdcił czyny w t'.esty, byt w wyobrażenie, świat w fantasma
gorię i siebie samego w pozór? Może, miast daremnie starać 
się zniszczyć świat, zechciałby świat unierzeczywistnić? Do
wiemy się jeszcze, :że ta szaleńcza próba zastąpienia cał-ego 



- 7-

świata przez pozór świata nazywa się estetyką ... " Jesteśmy 
już - albo prawie - w teatrze Geneta . Tam właśnie czyny 
ą tylko gestami, postacie - wyobrażeniami postaci, akcja, 
bladą i sztuczną fantasmagorią, m echanicznym baletem ; zaś 
autor, obiektywizując zło, zmienia się ze sługi w pana pozoru. 

Sztuki G neta będą więc uroczystym ceremoniałem: posta
cie są w nich całkowicie podporządkowane woli autora, któr 
bynajmnie j nie ukrywa, że pociąga za sznurki przedstawien ia. 
Są one jedynie znakami partii rnyślow j, która ma doprowa
dzić do „zniszczenia" bytu , zniszczenia, pomyślanego jako two
rzenie pozorów. Genet, przemieszczając się niejako samemu na 
szachownicy zła, tworzy rzeczywiste postacie , ale tylko po to, 
aby móc ukazać ich pozorność. Inacze j mówiąc słowam i pisa
rza, wypowiedzianymi w przedmow i do „Pokojów ek ": „prze
j ęty jałowym smutkiem tea tru, który nadto dokładnie objawia 
świat widzialny, czyny ludzi, a nie bogów, starałem się osiąg
nąć deklamacyjny rozdźwięk, buduj ąc tak teatr w teatrze . Li
czyłem, że uzyskam obal nie postaci ... na rzecz znaków, odda
lonych od t go, co mają oznaczać, tak dal ce, jak to tylko b .
dzie możliw , ni zrywając jednak związku między aktorem 
a widzem. 

Teatr symbolu, znaku, aluzji, al znaku pozbawionego złu
dzeń. Teatr nicości, teatr śmierci ... 

Jan Błoński 
(fragment większej całości) 
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