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J 1 ean 
Genet 

rodził się w roku 1910 w Paryżu. Rodziców swoich nic znał. 
Przebywał w przytułku dla sierot, następnie przy rodzinie chłop
skiej w Morvan. W w ieku lat dziesięciu, przyłapany na kradzieży, 
został osadzony w domu poprawczym. Po dojściu do pełnolet

ności i opuszczeniu zakładu utrzymywał się z żebractwa i kra
dzieży kieszonkowych. Wstąpił do Legii Cudzoziemskiej, ską:ł 

po kilku miesiącach zdezerterował. Ścigany za dezercję przez 
władze francuskie, przemierzył niemal całą Europę. Za doliniar
stwo, pederastię i szmugiel był więziony kilkakrotnie - m.in. 
w Polsce. W więzieniach parał się donosicielstwem. F akt zdrady 
interesów własnego, przestępczego środowiska coraz bardziej u
trudniał mu pracę i przebywanie na wolności. Ujęty przy usiło
waniu włamania, jako niepoprawny recydywista, mając za sobą 
dwadzieścia wyroków skazujących, został skazany na dożywocie . 

Karierę pisarską rozpoczął w więzieniu w latach drugie j wojny 
światowej krótkimi poematami. Wkrótce pojawia się proza -
„Nctre Dame de Fleurs" (1940), „Miracle de la Rose". Na prze
kór romantyczno-mistycznym tytułom w ywraca w tych utworach 
na nice mieszczańską etykę i obyczajność, apoteozuje przestęp

stwo, mord, prostytucję, seksualne zboczenie. Nieco później pow
stają dwa utwory o innym charakterze, ascetyczne, ściszone w 
wymowie po tamty ch namiętnie wykrzyczanych słowach - dra
maty „Pokojówka" (ok. 1946) i „Scisły nadzór" (1947). 

W roku 1947 pisarz zostaje laureatem nagrody lite rackiej Prix 
de la Pleiade, a Louis Jouvet wystawia w Athenee „Pokojówki''. 
W tym samym roku grupa pisarzy francuskich - między nimi 
Cocteau, Sartre, Malraux - składa do Ministra Sprawiedliwości 
petycję domagającą się ułaskawienia pisarza. Petycja zostaje wy
słuchana, W rok później Genet przebywa już na wolności. W roku 
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1946 wychodzi „Dziennik złodzieja", autobiograficzna opowiesc 
o życiu pisarza, nie stroniąca od wyznań intymnych i osobistych 

Po dłuższej przerwie, w latach 1956-1960, powstają trzy wiel
kie dramaty Geneta - „Balkon" (1956), „Murzyni" (1958), „Pa
rawany" (1960). W latach 1952/53 wyszły Geneta „Dzieła zebrane". 
Przedmowę zbioru stanowi osobna książka Sartre'a „Saint Genet 
come dien et martyr". 
Mieszkał w nędznych hotelach w okolicach dworców wielkich 

miast. Znikał co jakiś czas nie zostawiając adresu. Umarł 16 
kwietnia 1986 roku, samotny, w kiepskim paryskim hoteliku. 

i ~iMl~. (c)\\'ID) ~,Cf'Af~ 
~~·,~~ 

... 

po obu 
J 1estem 

stronach, 
Z JEANEM GENETEM rozmawia ANDRE BOURSEILLER 
ANDRE BOURSEILLER: Francja zniosła karę śmierci. Chciałbym wie
dzieć, jakie wrażenie zrobiła na panu wiadomość , że we Fraącji inie będzie 
się już obcinać głów'? 

JEAN GENET: Jest mi to zupełnie obojętne, bo zniesienie kary śmierci 

jest decyzjąi polityczną. Polityka francuska mnie nie interesuje. Dopóki 
Fnincja nie będzi.ei uprawiać polityki. którą określa się mianem Pólnoc
Polucnie, póki nie będzie się bardziej interesować imigrantami czy swymi 
dawnymi koloniami , polityka francuska nie będzie mnie interesować wcale. 
Nie interesuje mnie to, czy będzie się lub nie będzie obcinać głów bia
łych Judzi. Pora~hunki między tymi. których określa się jako chuliganów 
i sędziów, są dla mnie bez znaczenia. 

A.B.: Czy naprawdę nie interesuje pana to, że próbuje się zmniejszyć 

lub znieść kary? 

J.G.: We Francji gwiżdże; na to. 

A.B.: A nie byłby pan zadowolony, gdyby udało się stworzyć społeczeń

stwa, w którym nie karzą? 

J.G.: Zbudować demokrację w kraju , który dawniej nazywano metropolią, 
to w końcu stworz,.yć jeszcze jedną c; ,emokrację przeciwko krajom czar
nym lub arabskim. Demokracja istnieje od dawna w Anglii, zapewne po
między Anglikami. Kiepsko znam historię angielską, ale myślc;, że demo
kracja od dawna kwitła w Anglii, kiedy kwitnące było angielskie impe
rium. Ale wykorzystano je przeciwko Hindusom. 

A.B.: Sądzi pan, że koszta luksusu ekonomicznego czy politycznego boga
tych krajów zaws11e ponosi Trzeci Swiat? 

J.G.: Na razie nie widzę nic innego . 

A.B.: A jakie 51poleczeństwo pana zadowala ... No, jakie najmniej pana 
oburza? 

J.G.: Na to nie mogę odpowiedzieć w kategoriach polityki, leaz nazwijmy 
to, religii. Tai< dobro, jak i zło leżą w ludzkiej, naturze i wyrażają się 

poprzez ludzi albo poprzez społeczeństwa. Ja niczego nie potępiam, nie 
wiem, co zroczą dawne kolonialne imperia. Nie wiem, co przyniosły do
brego, wiem, oo przyniosły złego. Może przyniosły także coś dobrego, ale 
to wszystko jest tak nierozerwalnie złączone, że nigdy nie zadowoli mnie 
żaden system polityczny. 

A.B.: Czy to właśnie jest anarchizm? 
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J.G.: Zapew11.2 nic . Jak pan widzi , )a za ją ł em stanowisko, nie pozostalcm 
obo jętny. Kiedy bylem w Mettray, 1 pos łano mnie do Syrii, a w S yrii wiel 
kim człowiekiem by ł generał Gou rau d, ten . co miał tyl ko j edn ą rękę. T o 
on kazał bombardować Damaszlc'k. ron iewa ż na uc zy łem się trochę arab
skiego , o;Jusz : załem francuski e dzi lni:e punktual nie o czwartej i wra
ca ł em , k iedy chcia ł e m. Chł o pcy z Da maszk u znajdowali wielką przyjem
na c w oprowad za niu mni e po ruinach . jakie pozostawiły dzi a ła pana 
Gouraud. Miałem jego dwojaki obra z. obraz bohatera i obrn z crania, 
obrzyd liwego w końcu ty pa. 

Nagle poczułem, że jestem cał kowi c i e po stronie Syryj:::zyków. Po
czątkowo był o to za pewne u czuc ie mnie lu b bardzie j wykrętne, chciałem 

być przez ni ch dobrze widzian y . łu b i a ny . ch ~ ialem u :::zes tnicz · ć w ich 
karcianych grach. 

Rząd fran ~ usk i zabro nił g ry w kar ty , wic;c chodziłem grywać z nimi 
do ma łego meczetu a ż do czwartej , p ią tn j nad ranem. 

A.B.: Jak pan wv jaśni to , ze 
jqzyk. pan wśjzgn<Jł s ię \ 
jqzyk władzy i au torytetu. W 

zami ~1st pisac ża rgonem a'.bo wymyśl ić jakiś 

jqzyk wroga, to znaczy w język .,wysoki ", 
k ol'lcu p i sał pan w jqzyku Gourauda ? 

J.G.: ie jeste m przC'konan y, cz:-· Gou rau d pisał m oim językiem , Ale istot
ni e, ma pan ra : j ę, należało najpi e r w uw i ' SĆ tych, o których pan mówi , 
t ,,·ch, do któr ~· c h pan zapew ne na lei: ,,· - fr ancuską inteligencję. 

A.8.: Uwodził pan języ ki e m. który nazywają k lasyczny m , języ kiem, któ
r go pan nie zburzył. Posługiwał s ię r:an nim w miarę, jak się panu 
objawiał. Kto pana nauczył ta k znakomici.e pisać po francusku'? 

J.G.: Grama tyka. 

A.B.: Czy był jak is moment w szko le , ki edy wzbuc zcmo w panu chęć 

b zb łędnego pisania? W M •ttrey? 

J.G.: Czy pan mi w y pomina. i.c pi s zę dobrą francuszczyzną? Po pierwsze 
ot , co miałem do powiedzenia wrogo wi, mus iałem powiedzieć w jec,o jq
z.v ku. a n ic w języku obcy m. ja kim by lb.v żargon. T o mógł zrobiC tyl k o 
Celine . Trzeba b ło doktora , lekarza biednych. aby odwa i. y ć s ię pi sać ar
gote m. Tylko on mógł r: rze mi nic poprawn·o1 fra ncuszczyznę w a rgot z wi e
lokropkami ... 

Więzień , którym b:vlem. zrobić t ' go nie móg ł , do siepacza musiałem 

się zwrócić w jego własnym jc;:zvku. T o, i.• t en jqzy k był mniej lub bar
dziej ozdobiony s łowami z żargonu , ni::: nie ujmuje jego s kładni . 

U leg ł em urok owi j ęzy ka - tak było - jednakże ni c w szkole. Mia
łem jakieś piętnaście la t w Mettray , kied.v wrę : zono mi , zapewne pr zez 
przypadek, sonety R onsarda. By ł em olśni ony . Na l eża ło zostat: wysłu chanym 

przn Ronsa;rca. Ronsa rd nie zniósłby argotu ... To , co miałem do powie
dzen ia, świad czy ło o t y lu cie rpieniach, i e musiałem posłu ż yć' si ę ty m j ę 

zyk iem. 

A.B.: Uczv nił pan Ronsa rda swoim powiernikie m'! 
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J.G.: Ponieważ jemu zawdzięczam jedne z pierwszych doznanych wzru
szeń, zarazem z zakresu francuszczyzn y jak i poezji , dosyć to naturalne, 
że dochowuję mu swoistej wiern oścl 

A.B.: P y tanie: Kiedy pisze się tak, jak Jean Gene t , istnieje r yzyko. Sie
pacze mówi<J: „On nie jest niebezpieczny, on tak dobrze pisz 1" Odzysk 
przez piękno ! Czy można by przyrównać sposób, w jaki pan obe jmuje 
język „kata". do sposobu. w jaki służące przywlasz :zają sobie suknie Pani? 
Czy też u pana jest to bardziej naturalne? Czy przyswajając sobie mu
zykę i wdzięk języka posłuszny j~st pa n strateg ii czy insty nktowi? 

JG.: Chciałem odpowiedzieć, że to strategia, ale mimo wszystko, nim uda
łem się Go Mettray, by le m w szkole i uczyłem się francuskiego. 

A.B.: Czy czytuje pan chętnie nowo ukazujące się ksią żki? 

J.G.: Ostatnia, jaką próbowałem czytać , to ksią ż ka Ra ymonda Abeli o. 
W:--·dala mi się bardzo źle napisana i dosyć mętna . 

A.B.: Powiedział pan kiedyś , że Rimbaud „wybrał" milczenie. Pan także? 

J.G.: Nie wiem, czemu Rimbaud wybrał milczenie. Powiedziałem, i ż uzna ł , 

że powinien zamilknąć. Wydaje mi s ię , że ponieważ wszys tki e moje książki 
zostaly napisane w więzieniu, napisałem je, aby wyjśc· z wic;zienia. Kiedy 
j.u ż je opuściłem , pisanie straciło rację bytu . Ksią ż k i pozwoliły mi wyjść 

z więzienia. ale co miałem do powiedzenia potem? 

A.B.: Wię : jakaś część pana na zawsze pozostała w więzieniu? 

J.G.: Nic, nie. Jaka część ? 

A.B.: Choćby pamięć o tych, co tam pozostali, co tam pomarli albo dal e j 
tam tkwią? 

J.G.: Nie, jakaś czę ść mnie samego pozostała raczej w krajach w ykorzys 
tany ch przez Francuzów, jak Ma roko, Mali czy inne . 

A.B.: Czy nie przys zło panu na m.vśl pisać, aby i oni w yszli z więzienia? 

J.G.: Nie. Powtarzam raz jeszcze: znies ienie kary ś mi erci pozostawia mnie 
zupełnie obojętnym. Nie za leży mi wcal e , aby wsadzano chłopców do 
pudla, ale to jes t sprawa pomięc'.zy nimi a sędziam i , rz<Jdami i tak dalej , 
nie pomiędzy nimi a mną. 

A.B.: Bardzo ża łujemy tego milczenia . 

J.G.: Och, jakoś sobie z tym poradzi : ie . 

A.B.: Wróćmy więc do pańskiego wyboru klasycznego języka. Dlaczego? 

J.G.: Zanim powiedziałem rzeczy tak dziwaczne, tak szczególne - a mo
głem je wypowiedzieć t ylko w języku znanym klasie dominującej - trzeba 
by ło , aby ci, których nazy wam moimi sioepaczami , mnie us łyszeli . Musia
ł em wic;:c atakować w ich własnym j ęzyku. Nie słuchaliby mnie. gdybym 
mówił argotem. Jest tak że inna sprawa. Język francuski jes t utrwalony , 
us talono go mnie j więcej w XVII wieku. żargon wciąż ewoluje . Jest mo
bilny. żargon Celine'a starzej e się , jes t już niemodny. 
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A.B.: Ale pan jest dużo przewrotniejszy od Celme,a. Ce line mówi sie
pa :zom: „wszystko jest 'Ówne m", ten nihilizm ich urządza. Pan natomiast 
mówi : „wepchniemy was w gówno". U pana jest bunt, u niego tylko ro
dzaj przytłoczenia i narzekania. Siepaczom du i:o trudniej znieść to. co pan 
mówi. 

J.G.: W gruncie rzeczy prawC:'ziwi si epacze i tak tego nie czy tają. 

A.B.: A jednak boj<\ się, wi e dzą , że pan tu jest. 

J.G.: Oni gwi:ldi.ą na to. Ni e, nie trzeba prz2 2eniać całe j sprawy. 

A.B.: Czy może pan podać jakiś przykład swojego wyboru gramatycznego? 

J,G.: Pierwsze zdanie pierwsze j ks iąż ki. jak<1 napisałem , zaczyna się tak : 
„Ukazał się panu Weidmann". Korektor w drukarni prosił, aby m to po
prawił, zmicniaj4c vous na nous. Powinno by(· „Ukazał się nam Weidmann'', 
prawda? - zapytał Zale ;i.a!o mi na tym, aby zostało vous, bo zaznaczy
łem już różnicę międz.'· fqrm4 v ous (pa n) d o którego mówię , a mówiącym 
„ja". 

A.B.: Zaznaczył pan d y tans? 

J.G.: Zazna :zam dystans, a le przestrzega jąc reguł, waszych reguł. 

A.B.: Nigdy pan nie ustal ił własnych'! 

oJ.G.: Myślę, że w końcu ca ł e moje ż.\·ci e byJo „przc 2iw". Przeciw r gułom 
białych. 

A.B.: Co pan rozumie przez białych? 

J.G.: Białych. Chcę powiedzi c, że je ·z.cze dzisiaj - a mam sieC:emdzie
siąt dwa lata! - nie mogę być wyborcą. Nawet j e śli pańskim zdaniem 
ma to niewielkie znaczenie. ja nie jes tem francuskim obywatelem. 

A.B.: Nie ma pan praw obywatelskich? 

J.G.: Nie , nie. Niektórl! sposród pope łnionyc h przeze mnie przestępstw, 

nigdy nie zostały obj ę t a mnestią. w ty m w yrok za kradzież, a także dwa 
inne więzienia. Zresztą dwukrotnie d 2 zerte rowałem. 

A.B.: Podli 2 zy ł pan swoje w yro ki i czas trwania? 

J.G.: Tak. Piętnaście la t . 

A.B.: Wiele pan mówił o hierar 2hii sław ·, która jest także hierarchią 
zbrodni„. Jaka zbrodnia jest najbardziej noe tyczna? 

J.G.: Nie. Chciałem powiedzieć, ż e dwa połączone słowa, albo trzy czy 
cztery, i ćwa zdan ia mogą być bardzie j poe t yczne niż morderstwo. Gdybym 
mógł wybierać między ekspres ją poetyck<J , poprzez słowa, a ekspresją po
etycką poprzez działanie, o ile ekspres ja taka istnie je, wybrałbym słowną 
ekspresję poetycką. 

A.B.: Jakie słowa wydajc1 się panu najbli ższe aktom? 

J.G.: To nie słowa, ale ich zestawienie , konfrontacja. Potrzebne są co 
najmniej dwa. 

A.B.: Czy istnie je radość pisania? •z pan doznał kiedyś takiej radości? 
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J.G.: Tylko raz. 

A.B.: Piszą: co? 

J.G.: „Parawany". Reszta bardzo mnie nudziła, ale trzeba było pisać, żeby 

wyjść z więzienia. 

A.B.: A w który m roku były „Parawany"? 

J.G.: Zaraz, zdaje się, że w 1956 czy 1957. W każdym razie robiłem ko
rekty, kiedy de Gaulle doszedł C:o władzy w 1958. Tak, chyba tak. 

A.B.: Pamiętam przedstawienie tej sztuki w Odeonie. Kordon policji ubez
pieczał teatr. Grano pańską sztukę w narodowym teatrze, którego broniła 
policja. Jakie to na panu robiło wrażenie ? 

J.G.: Ze policja jest jednak dość niekonsekwentna, a rząd francuski także. 

A.B.: Ta niekonsekwencja musiała panu sprawić przyjemność? 

J.G.: Zauważyłem to dużo wcześniej. 

!'\.B.: Ale zapewne musiało pana radować , że wpadła w pułapkę raz 
jeszcze? 

J.G.: Tak, miałem ochotę powtórzyć ten numer z Marią Casares w Ko
~edii Francuskiej, prosili mnie o „Balkon", ale nie zdołałem tego zrobić, 
oni nie chcieli Marii Casares. Okazała się niebezpie~zniejsza ode mnie . 

A.B.: „Parawany" przeC:stawiają śmierć jako rzecz ostate~znie niegroźną 

i niezbyt ważną. Tak pan uważa? 

J,.G.: To także opina Mallarmego: „Ten niegłęboki strumień"„. zna pan 
dalszy ciąg. Smierć wydaje mi się niezbyt... No, w końcu jeśli zmienić 

słownictwo, to przejście od życia do niebytu samo w sobie wydaje mi się 

niezbyt smutne, i mało niebezpieczne; przejście od życia do niebytu za
miast od życia do śmierci, staje się nagle niemal pocieszające, czyż nie? 

Ważna jest zmiana słownictwa. Oddramatyzowanie. Obecnie często uży

wa się tego słowa - oddramatyzować sytua :ję. Oddramatyzowujemy sy
tuację, która zmieni mnie w umarłego, posługuj<)C sic;i innymi słowami. 

A.B.: Dramaturg, który oddramatyzowuje„. 

J.G.: Właśnie . Próbowałem opracować pewien roC:zaj dramaturgii , aby ure
gulować moje ra chunki ze społeczeństwem . Teraz jest mi wszystko jedno, 
rachunki zostały wyrównane. 

.i\.B.: Nie ma już w panu złości i dramatu? 

J:.G.: Och, potwierdzam to tak nieodwołalnie, tak żywo, że zastanawiam 
się , czy rzeczywiście nie ma już we mnie złości ani dramatu. Tutaj dot
knął pan czegoś. Zdaje się , że umrę żywiąc jeszcze złość do pana. 

A.B.: Nienawiść także? 

J.G.: Nie, mam nadzieję, że nie, pan na nią nie zasłużył. 

A.B.: A kto zasługuje na pańską nienawiść? 

J.G.: Kilka osób, które kocham głęboko i które mnie wzruszają. 

A.B.: A przecież zdarzyło się panu kochać i drani, czy też nigdy? 
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i.G.: Nie czynię t ego sarYlego co Sartre rozróżnienia między draniami 
:i innymi. Podobnie jak jest e m niezdolny zd e finiować· pię kno, absolutnie 
nie potrafię zcef iniowac miłości, wie dzieć „. Cz.łowiek, którego w wasz.vm 
obiektywnym spojrzeniu nazywacie dranie m, w moim subiektywny m spoj
rzeniu przestaje nim być„. O. proszę, kiedy Hitl e r spuścił lanie Francu
zom. ja - tak - ja by le m szczęśliwy. To lanie mnie uszczęśliwiło. Fran
cuzi byl i tchórza mi. 

A.B.: A to, co Hitle r robił. na przykład obozy k oncentracy jne, t eż by ło 
. ćabawne ? 

J.G.: Najpie rw naprawdę o tym nie wiedziałem. A le chodzi o Francję, nie 
o naród nie mie ~ki ani naród żydowski, ani o narody komunistyczne, które 
mog ły zos tać zmasakrowane przez Hitlera. Chodziło o baty , jakie spuściła 

armii francuski e j armia niemiecka. 

A.B.: A to wydało s i ę panu zabawne ? 

J.G.: Oc h. upajające . zapewniam. 

A.B.: A cięg i, jakie Hitl e r dostał później, tak że pana ucieszyły? 

J.G.: Były mi już raczej obojętne. Francuzi zaczę li swoje draz'lstwa w Indo
<'..inach i w Algie'.r ii , i na Madagaskarze , i tak dalej Pan przecież także 

zna historię i to lepiej oc.e mnie . 

A.B.: Jednak nie wszystkie klęski są zaba wne. CóL. panu zrobiła Polska? 

J;G.: Wie pan, mimo wszystko Pola cy trzy mali mnie w więzieniu przez 
kilka miesięc y . 

A.B.: A jak pan r eaguje na to, co im się t e raz przytrafia? 

J.G.: Proszę posłuchać, czy Francja reagowała, gd y poli cja Hasana H zabiła 

w Maroku , w Casablance, około tysiąca osób, mężczyzn, kobiet i dzieci, jak 
to mówią w gazetach , czy Francuzi zareagowali? Ja dobrze znam Maroko. 
Nędza jes t ogromna, bezmierna. a n.ikt nie mówi ani słowa. 

A.B.: W Po 'sce nie idzie tylko o nc;clizę. chodzi o zdławieni e wolności. 

J.G.: Ach, wię: pan sądzi, że w Maroku nie zdławiono wolności? 

A.B.: A kto jej broni? Kto broni narodów arabskich? Kadafi? 

. T.G.: Może pan tego nie w ie , ale ja nie jestem Arabe m i n ie mogę wy
powiadać się w imieniu Kadafiego. Wiem jednak, jakie wrażenie na Ame
rykanach i Europe jczyka :h robi nazwisko KaC:afiego. 

A.B.: W gruncie rzeczy jest p an obywate lem zn ikąd. 

J.G.: Oczywiście, że nie . 

A.B.: Gd yby musiał pan określ ić· swoją ojczy znę , co by nią było? 

J.G.: Och, zrobiłem to kied y ś dla żartu, w „Humanite", które poprosiło 

mnie o tekst. Dla mnie prawdziwą ojczyzną byłyby trzy albo czte r y osoby. 
1\ależałbym do jakiejś ojczyzny, gdyby m si ę bił , ale wcal e nie mam o: hoty 
bić się dla Francuzów ani d la nikogo innego , nawet dla Czarnych Panter. 
P ante ry zresztą nie chciałyby, ż ebym się za nic bił. 
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A.B.: Walki są często ide ologiczne i sy mbol iczne, wic;c artysta czy pisa l"1. 
ma w nich swoje miejsce . Czy pan nie poczuł się bojownikie m pióra? 

J.G.: Pan przemawia jak Simone de Beauvoir. 

A.B.: Czyż nie walczy si ę pióre m? 

J.G.: Nie. Oczywiś~ie uczestniczyłem w manifestacjach z Sartre 'm czy 
Foucaulte m , ale to było bardzo nij a kie , pełne uszanowania. policja usta
lała z nami co ś w rodzaju wspólnictwa. czyniąc nas wspó lnikami. Sur
r ea lna policja . 

A.B.: A zate m piszą c wy::hodzi si ę z więzienia , ale nie zmienia się świata? 

J.G: Nie . W każdym razie nie ja. 

A.B.: A czy zmienia się inn ych inc.ywidualnie ? Czy czyte lnik jest odmie
niony? Czy jakieś ksią żki pa na odmieniły ? 

J.G.: Ch yba nie. Sądzę, nie dostarczajac dowodów. że wykształceniu „ które 
pochodzi z książ.e k, z obrazów czy inny ~h rzeczy, w ychowaniu, jakie się 

otrzymało, przeciwstawia sic; czynnik osobisty, n.ie umie m t ego nazwać ina
czej Ni e potrafię usta.l ic· jego granic, al e każdy człowiek czyni ze wszys
tkiego swoją pożywkę. Ni e odmienia go lektura jednej ks i ążki, widok 
jednego obra zu czy muzy ka; przekszta łca się stoprLiowo i i.y wi s i ę ty m 
wszystkim. 

A.B.: A gdyby jakiś siepa cz powie dział panu, że zosta ł odmieniony p r zez 
Jeana Gene ta„ że uczynił zeń swoją karmę? 

J.G.: Gdyby tak się zd arzyło, poprosiłbym g o o c owody. 

A.B.: Jakie dowody? 

J.G.: To on musiałby ich dostarczy<'·. 

A.B.: Poprzez działania? 

J.G.: Nie wiem. Nie sądzę, aby człowie k a mogło odmi en.i ć t o, co nap i sałe m. 

Zres ztą si e pacz nie jest nigd y calk,owicie siepacze m. I w panu, który t e raz 
ze mną rozmawia , też jest cząstka winy. Nie rozróżniam je j jasno pewnie 
d!atego, że pan nigdy nie stanął rzeczywiście po drug ie j stronie . 

A.B.: Proszę uwzględnić , ja k bardzo odmienił pan Sartre 'a . 

J.G.: Nie . 

A.B.: Myśl ę , że tak. 

J.G.: Ale ź. nie ' 

A.B.: .J este m tego pewie n. W każdym razie oc:·micniło go to, co o panu 

napi s ał. Czy pana sameg o t e ż odmienito to , oo on napisał? 

J.G.: O nie'. Nigdy nie przeczytałem tego do km'l :a . To mnie nudziło. 

A.B.: Ma pan wytłumaczenie, trzeba powiedzieć, że to jest dług ie. 

J.G.: Nudne . 

A.B.: Nie nudne, ale dłuc;ie. („.) Czy oprócz klęski z 19411 roku hy ły in ne 

w ydarzenia , które równie pa na uradowa ł y ? 
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J.C.: Tak, niezwykły opór Algierczyków i Wietnamczyków z Północy wo 
bec Francuzów i oczywiście Amerykanów. 

.'\.B.: Stawia pan na tej samej płaszczyźnie porażkę jednych i heroizm 
drugich? 

J.G.: Wcale nie na tej samej. Wietnamczycy z Pólnocy nie tylko dzięki 

heroizmowi, ale także dzięki inteligencji i przenikliwości, zmusili w końcu 

ambasacora w Sajgonie, aby wziął flagę pod pa :hę i wyniósł się. Czy to 
nie jest dość zabawne? Jeśli zaś chodzi o klęskę armii francuskiej, byla 
to przecież również klęska sztabu głównego, który skazał Dreyfusa, no nie ? 

A.B.: A terroryzm po włosku, Czerwone Brygady? 

J.G.: Na razie nie będc; mówił o Brygadach, ale jeśli pan zachce , o ban
dzie Baadera. Niemal wszyscy we Francji, nawet lewica , byli przeciwko 
Baaderowi, zapominając zupełnie, że on jako jeden z pierwszych mani
festował przeciwko szachowi w Berlinie. Zapamic;tano go tylko jako pro
wodyra zamieszek przeciw społe :zcństwu niemieckiemu. 

A.B.: We Francji dawni lewacy zdali się zrezygnować z przemocy. Gdyby 
było inaczej i gdyby terroryzm nasz funkcjonawał jak Czerwone Brygady, 
jak by pan zareag<>wał? 

J.G.: Mówiłem przed chwilą , ile mam lat. Nie byłbym barczo sprawny 
bo niewiele już widzę , ale na pewno stanąłbym po ich stronie. 

A.B.: Nawet gdyby to miało za sobą pociągnąć pojawienie się jeszcze bar
dziej represyjnego państwa? 

J.G.: Represy jnego wobec kogo? Wobec niektórych białych, którym nie 
przeszkadzają r.epresje ;rni w Algierze, ani w Maroku, ani gdzie indziej? 

A.B.: Inaczej mówiąc , pańskie rozl)mowanie jest następują:e: skoro białe 

państwa robią wol;>e: samych siebie to, co narzucały inn ym - to trudno 

J.G.: Tak, w pewnej mierze. Powiem nawet : tym lepiej. 

A.B.: Pan jest zawsze uśmiechnięty opisując pewien rodzaj nieszczęść ... 

J.G.: Czyich nieszczęść? To jednak nie kłopoty nieszczęsnych biedaków 
skłaniają mnie do uśmiechu. 

A.B.: Wie pan bardzo dobrze , że kiedy umacnia się państwo , płacą za to 
najpierw bieda:y. 

J.G.: Francuzi nie są biecni. Prawdziwą biedotą we Francji są imigranci. 
Francuzi nie są biedni. Korzystają z faktu , że Francja była kolonialnym 
imperium. 

A.B.: A jednak pięć milionów Francuzów zarabia poniżej 3000 franków 
miesięcznie , i to spora grupa. 

J.G.: Nie, to nie jest tak dużo na 53 miliony. 

A.B.: A więc w.e Francji nie ma biednych? 

J.G.: Proporcjonalnie mnięj niż gdzie indziej. Może nie mniej niż w Niem
czech Federalnych czy w Szwe:ji, al.e mniej niż w Stanach Zjednoczo
nych, gdzie w niektórych czarnych gettach istnieje potworna nędza . 

A.B.: Zdecydowanie odróznia pan biedę Białych od nędzy innych? 

J.G.: To nie ja robię rozróżnienie . 

A.B.: Gc:y chodzi o Białych , rzecz w ydaje się mniej niesprawied !iwa, tak 
pana nie boli? 

l.G.: Jak dotąd Czarni ni: mi jeszcze nic zrobili . 

A.B.: Można by powiedzieć, że zniewolenie Białego to dla pana nic poważ
nego. 

J.G.: Rzeczywiście. 

,A..B.: Bycie Białym rodzi w panu poczucie winy? Czy to rodzaj grzechu 
pierworodnego? 

J.G.: Nie sądzę, żeby to był grzech pierworodny: w każdym razie nie ten, 
o którym mówi Biblia. Nie, to grzech zupełnie zamierzony. 

A.B.: O ile wiem, pan nie chciał być Biały? 

J,.G.: Och, w tym sensie, urodziwszy się Biał:-.·m i będąc przeciwko Bia
łym obstawiłem wszystko równocześnie . Jestem za ~hwycon y, gd y Biali 
cierpią, a zarazem jestem bezpieczny, biała władza mnie chroni, bo ja 
także mam białą skórę i oczy blękitnozielonosz.are. 

A.B.: Jest pan po obu strona2h? 

J.G.: Tak. Jestem po obu stronach. 

A.B.: Odpowiada panu ta sytuacja? 

J.G.: W każć ym razie ta sytuacja pozwoliła mi wprowadzić zamęt w sa
mym sobie. 

A.B.: Jest sztuka, „Murzyni", która doh"ć dobrze to przedstawia. 

J.G.: Tak, być może . 

A.B.: Polacy, którzy mają białą skórę jak pan , którzy nikogo n.ie koloni
zowali i których rozdeptują co trzydzieści lat, pozostawiają pana obojęt

nym? 

J .G.: Pozwalają się rozdeptywać co trzydzieś :i lat.. . Mimo wszystko ch cEi 
zakończyć to przypomnienie mówiąc po prostu, że jest to ich sprawa. ( ... ) 
Wszystko to są wojny pomiędzy Białymi, wcijny prowincjonalne, komu
nalne, niemal wojny o guzik. 

A,B.: Napisał pan w „Le Monde" artykuł, który narobił dużo hałasu. Zdaje 
się przyznawać pan rację Związkowi Radzieckiemu w wielu punktach. 
Czy od czasu inwazji na Afganistan zmienił pan zdanie? 

J.G.: Nie, nie zmieniłem . 

A.B.: A tam przecież Biali miażd żą Nie-Białych. 

J.G.: Ja naprawćę nie wiem i mam wrażenie , że pan też nie wie , co się 

dzieje w Afganistanie. Pan czy tuje „Le Monde", gazetę , która nie jest 
faszystowska, ale w końcu prawicowa , nawet jeśli popiera Mitteranda, nie? 

A.B.: To już jest inna d yskusja . 

J.G,: Jak pan uważa, ale ja tak widzę te sprawy . 
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A.B.: „Le Monde" był raczej samotny w okre sie wojny algierskiej ... 

J.G.: Nie , bardzo dobrze umiał wykorzystać· cudzysłów , wtedy, kiedy nale 
żało. (. .. ) 

J.G.: Nie prowadzi pan ze mną prawdziwe j d ys kusji. Pan jest ostruż.ny. 

Pan mnie podpusz: za, ale sam nie robi pan kroku. 

A.B.: Nie chodzi o to, aby słuchać moich opinii. 

J.G.: Chętnie oc·powie m na wszystkie pariskie pytan ia . 

A.B.: Uwaia pan. że Sowieci b~dąc w Kabulu są w mniej szy m błędzie niż 

Amerykanie, gdy ))y]i w Sajgonie? 

J.G.: Myślę, że władza, jakakolwie k jest, to jednak władza . A przec i e ż 

g dy bym widział, że jakiś dzieciak trzy albo dwuletni porwał dla zabawy 
flaszeczkę z cyjankie m, starałbym się mu ją odebrać. Nic jestem całkiem 
pewny zniewolenia niektórych narodów, o którym pan mówi. Nie mam na 
to dowodów, bo wszystkie gazety, które informują mnie na temat Afga
nistanu, to dzienniki systemu, w który m obecnie żyjemy , a który jest 
og romnie antysowiecki. 

11\.B.: GC:Yby doszło do bezpośrednie wojny między ZSRR a Ameryką , po 
czyje j byłby pan stronie ? 

J.G.: Oczywiście po stronie Rosji. 

A .B.: Dlaczeg o? 

J.G.: Bo Rosja destabilizuje, stanowi fe rme nt. Stany Zjedno:zone ju ż nie 
wydają mi się fe rmentem. 

A.B.: Fermentem czego ? 

J.G.: Nie wiem jeszcze , w każdym razie nieładu dla was , dla świata za
chodniego.( ... ) 

A.B.: Sądzi pan, że dla swoje j ludności ZSRR jest ferme ntem'? 

J.G.: Nigdy nie byłem w Rosji, ale byłem w Stanach Zjednoczonych. Mogę 

wyobrazić sobie Związek Hadziecki obejrzawszy Stany Zjednoczone 

A.B.: Wolność po ameryka11sku nie jest żadnym ferm ente m? 

J.G.: PoC:obne py tanie postawiłem Angeli Davis. O c zy wiście, ona ju ż wy
brała była Związek Radziecki. 

A.B.: Czy pan naprawdę wie rzy w przy szłość tego nieładu , tego niepokoju. 
jaki wywołuje Związek Hadziecki? To dlatego, że on budzi l ęk burżujów? 

J.G.: Z obu powodów. Zawsze ufam nie pokojowi i niestabilności. są bo
wiem oznakami życia. 

A.B.: Czy siła ta wcale nie jest nosicielk <1 śmier~i? 

J.G.: Oczyw i ście każdy może być nosiciele m śmierci. 

A.B.: Wierzy pan w siłę, bo trudno powiedzieć, że Związek Radziecki pra
ktykuje przekonywanie lub perswazję. 

J.G.: Owszem, to jest przekonywanie . Swiat zachodni mnie pode1,tał, a:e 
nie przekonał. 
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A.B.: Mówił pan , że bawi .L(o bos koś(· czy bogowie. Chciałbym w iedzie(·, 
co pana bawi w tym bóstwie? 

J.G.: Jeśli myśli pan o bogu żydowskim, a lbo ostatecznie o chrześcijail
skim Bogu, nie ma ·on może nic szczególnie zabawne 0 0. Al e tak si ę zło
żyło, że chodziłem na kate ~hizm. Ksi<1clz z wioski . . L(czie się wychowy w,-. 
Iem - miałem osiem, dziewi ęć lat - miał ponoć wszv stkie żony żołnierz v . 
Tak, wszystkie kobiety, które zostały we wsi poclcza.s wojny. Nie trakt~ 
wano go zbyt serio; budził śmiech. Katechizm przedstawiał tak _g łupawo , 
że wszystko wyglądało na żart. 

A.B.: Mówi pan czasem o pit;kności w odnics i1.o·niu do jakiejś osoby. jakiejś 
twarzy. A ujmując rze cz ogólnie, czym jest p iękność? 

J.G.: Piękność twarzy czy ciała ni e m a oczywiś~ie nic wspólnego z pi Q~ 
knością wiersza Racine.a. Jeśli jakieś ciało czy twa rz są dla mnie pro
mienne, nie musz<i takie być dla innyc h. 

i\.B.: A więc każdy ma swoją piękność , zarówno gdy chodzi o Racine·a , 
jak i o twarz. Nic ma pan żadnej definicji piękności'? 

J.G.: Nie , a pan? Pan ma jakąś. To mnie interesuj e . 

A.B.: Interesująca jest pię kność: Gene ta. J e śli mów i ą panu, że ma pan na 
twarzy olbrzymią niewinność, to pana oburza? 

J.G.: Nie . 

A.B.: A czy t o panu schlebia'? 

J.G.: Tak, trochę. Bo teraz wiemy, że ni ewinni są pe rwe rs y jni. 

A.B.: Czy to przy jemne przybierać obli cze niewinnośc i wie dząc. i.c. jes t 
się perwers.vjnym? 

J.G.: .Ja nie przybrałem oblicza niewinnoś ~ i . .J eśl i pan mówi, że ją mam, 
to ją mam. Jeśli pan s ~iC:zi , ż e jej nic mam, to jej nie mam. Większą 
radość sprawiłoby mi jednak, gdyby pan powiedział, że j<l mam i ż e pan 
uważa, że tak jest. 

A.B.: Nie ty lko uważam, że pan j<l posiada , ale twie rdzę . że w poróv:. 
naniu z panem anioł z katedry w Re ims wygl<1da jak ropucha. 

J.G.: Uśmiech anioła z Reims ... Ma pan racj~. On jest dos~: C:· fałszywy. 

PRZEKŁAD W AN D A BLONSKA 

(Roz1nowa, która p0Sn1iertnie opublikował ,,Le ;\olonde", odb}'ła się 2.1 stycznia 1982 
toku, ptzekład polski ukazał się w „Literaturze na śvdecie" 1986, nr 11-12) 
1 Dom poprawczy, do którego 16-letni Genet trafił za krauzież. 
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