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w „Pokojówkach" nie ma żadnej aluzji do rzeczywistego dramatu, który natchnął
Geneta.„: do afery sióstr Papin, które w 1933 roku nadrealiści ogłosili „bohaterkami" ... Służyły one przez siedem lat w mieszczańskiej rodzinie w Le Mans, przynosząc pracodawcom zupełne zadowolenie. Pewnego wieczoru jednak, Christine
i Lea Papin zamordowały swe dwie „Panie" przy pomocy noża, młotka i cynowego garnka, uprzednio wyłupiwszy im palcami oczy i poraniwszy nogi i pośladki.
Inteligencja obu oskarżonych, ich pełna rozpaczy dyskrecja i poprawność, duma,
samotność,
nieposzlakowana przeszłość, wreszcie miłosna czułość wzajemna,
a także zupełna niemal niezdolność świadomego wyjaśnienia trybunałowi dlaczego
popadły nagle w zbrodniczy nal wszystko to natchnęło niewątpliwie Geneta,
kiedy tworzył Solange i Cłaire. Kiedy, ściśle mówiąc, stał się sam Solange i Cłaire,
zagłębiając w olśniewające delirium, gdzie wyraził w całości wraz z homoseksualnymi fantazmatami - swe głębokie rany i swój bunt pariasa, swe rozmiłowa
nie w nadużyciu, ceremoniale i śmierci.

Zamówiona przez słynnego w swoim czasie aktora, sztuka moja została napisana
·r. pychy, ale także - w nudzie. Ogarnięty już byłem - mówię o okresie pisania - smutl;.iem na widok teatru, który nazbyt dokładnie odzwierciedla świat
widzialny, czyny ludzi, a nie bogów; starałem się więc, dzięki pewnemu przesunięciu czy oddaleniu, uzyskać deklamacyjny ton, tworząc teatr w teatrze. Spodziewałem się zastąpić tak postacie, które podtrzymuje zazwyczaj tylko psychologiczna
konwencja - znakami: byłyby one oddalone od tego, co miały znaczyć, tak bardzo, jak to tylko możliwe zarazem jednak byłyby ze swoim znaczeniem związane ,
'stanowiąc je!lyną więź między autorem a widzem. Słowem, chciałem sprawić, aby
te postacie były na scenie tylko metaforą spraw, które miały przedstawiać.
JEAN GENET

GENEVIEVE SERREAU

Nic prostszego, niż fabuła „Pokojówek". Dwie służące, Claire i Solange, kochają
i nienawidzą równocześnie swą Panią. Anonimami zdradziły policji jej kochanka.
Kiedy się dowiadują, że ten zostanie zwolniony, usiłują zabić Panią . Doznają niepowodzenia; w strachu chcą się wzajemnie pomordować. W końcu jedna popełnia
samobójstwo. Druga zaś, wiedząc, że zbrodnia zostanie jej przypisana. upaja się
swą fałszywą chwałą morderczyni; it en prosty,, choć osobiliwy schemat jest
idealnym scenariuszem zła. ·
Geneta nic nie obchodzą służące jako kobiety; przeciwnie. daje reżyserowi
wskazówkę, że role Claire ·i Solange winni grać młodzi aktorzy: Oszustwo jest
podwójne: nie tylko role kobiet mają grać mężczyźni, ale te kobiety - jeśli przyjrzeć się wzajemnie tekstowi są w istocie mężczyznami.
JAS BLOSSKI

Zarażając nas swoim ziem, Genet się od tego zła wyzwala. Każda z jego książek
jest PS}'Chodramcm, oczyszczeniem, katarktycznym opanowaniem rzeczywistości
własnej: pozornie powtarza tylko poprzednie, jak nowa miłość odtwarza dawne;
ale, dzięki każdemu dziełu, ten opętaniec poskramia lepiej demona, który nim
rządzi. Dziesięć łat literatury równają się kuracji psychoanalitycznej.

JEAN PAUL SARTRE

JEAN GE1"ET - (ur. 1910) dramatu .r g, prozaik, poeta francuski, znany w Polsce
jako au(flr sztuk teatralnych takich jak np. „Pokoj(Jwki" (19H). „Scisly nadzór"
(1949), „Balkon" (1956), „Murzyni" (1958), „Parawany" (1960). Wcześniej już Genet
zwrócił na siebie uwagę powieściami - „Notre-Dame-des-Fleurs" (1942), „'.\liracle"
(19-17). „.Journal du Voleur" (1949). Prnprcmiera „Pokojówek" odbyła się 19 IX
rnH r. w tcaotrzc Athćnec w reżyserii Louisa Jouveta.

Martin Esslin

POETA

PRZEKLĘTY

Jean Genet jest na pewno jednym z najbardziej niezwykłych poetów
przeklętych, którzy, niczym czerwona nić, snują się przez całą francuską
literaturę; od Villona, de Sade'a, Verłaina, Rimbauda i Lautreamonta„. Urodził się w Paryżu 19 grudnia 1910. Porzucony przez matkę, został wychowany przez chłopów w Morvan, którym powierzyła go opieka
społeczna. Kiedy miał 21 lat, wręczono mu akt urodzenia. Dowiedział się,
że jego matka nazywała się Gabrielle Genet i że ujrzał światło dzienne,
w domu pr,zy ulicy d"Assas, pod numerem 22, za Ogrodem Luksemburskim. Kiedy się tam udał, zobaczył, że była to izba porodowa.
W swym monumentalnym studium o pisarzu, będącym jedną z najosobliwszych książek naszego czasu, Jean Paul Sartre opowiada, jak dziesię
cioletni chłopczyk, do tej pory uważany za posłusznego, został o~karżony
o kradzież i jak, nazwany złodziejem, postanowił nim zostać naprawdę.
Dla Sartre'a jest to decydujący akt egzystencjalnego wyboru. Sam Genet
wyraża się nieco mniej filozoficznie: „Nie było wyraźnego momentu
w moim życiu, kiedy zdecydowałem się zostać złodziejem. Lenistwo i marzycielstwo zaprowadziły mnie do domu poprawczego w Mettray, gdzie
miałem przebywać do 21 roku. Uciekłem więc i zaciągnąłem na pięć lat
do Legii Cudzoziemskiej, aby pobrać pieniężną premię. Po kilku dniach
zdezerterowałem, zabierając kilka walizek, należących do oficerów Murzynów. Przez pewien czas żyłem z kradzieży, ale prostytucja zgadzała się lepiej z moją nonszalancją. Miałem dwadzieścia lat".
Jednakże jeśli chodzi o sam wybór egzystencjonalny, a więc punkt najistotniejszy, Genet zgadza się z Sartrem: „Porzucony prze;i; rodzinę, uważałem za naturalne, aby pogłębić to przez miłość do chłopców, miłość do
chłopców przez miłość do kradzieży, kradzież przez zbrodnię czy też
przyzwolenie na zbrodnię. Tak odrzucałem świat, który mnie uprzednio
odrzucił."
Między 1930

a 1940 Genet pędził życie wędrownego przestępcy. Z Barrio Chino w Barcelonie, gdzie żył wśród żebraków i sutenerów, wrócił
do Francji i zapoznał się po raz pierwszy z ojczystymi więzieniami. Pojechał następnie do Włoch, przez Rzym, Neapol i Brindisi dotarł do Albanii. Ponieważ odmówiono mu wstępu na Korfu, zawrócił do Jugosła
wii, następnie Austrii i Czechosłowacji. W Polsce próbował upłynnić sfał
~zowane banknoty; został aresztowany i w końcu wyrzucony. W Niemczech Hitlera czuł się nieswojo: „Nawet na Under den Linden miałem
wrażenie, że spaceruję po obozie, urządzonym przez bandytów. Oto
naród złodziei , mówiłem sobie. Jeśli zacznę kraść, nie popełnię nic szczególnego, nic, dzięki czemu mógłbym się lepiej spełnić; będę posłuszny
zwykłemu porządkowi". Wyjechał więc pospiesznie do kraju, gdzie obowiązywał jeszcze tradycyjny kodeks moralny, co pozwalało przestępcy
czuć się poza prawem i ustalonym ładem. Udał się do Antwerpii, gdzie
prze bywał czas pewien, zanim wrócił do Francji.
Kiedy Francja została zajęta przez Niemców, Genet zaznał kolejno i wię
zienia i wolności . Więzienie uczyniło z niego poetę. *
Pisząc dla teatru, Genet osiągnął to, czego nie spełniła nigdy żadna z jego postaci .. . : przekroczył kredowe koło snu na jawie i - przenosząc na
scenę swe gwałtowne i niepokojące natręctwa, zdołał naznaczyć swoim
śladem świat rzeczywisty, choćby tym, że poważnie wstrząsnął i obrzydził publiczności porządnych ludzi. Sartre tak streszcza zdumiewający
los Geneta: „Chcąc być złod'ziejem aż do końca, Genet zagłębia się
w sen ; chcąc doprowadzić swój sen do obłędu, staje się poetą; chcąc
zmienić sen w ostateczny triumf słowa, staje się człowiekiem ; i człowiek
~tał się prawdą poety jak poeta był prawdą złodzieja".
The Theatre of the Absurd

• W 1947 r. Genet zost a je laureatem nagrody Prix d e la Pleiade. W tym samym roku pisarz e
Sartre , Co cteau, ;\J a lra ux zwracaj ą się 2 prośbą do Ministra Spraw i edliwości o uwolnieni e
Geneta. Pisar za ułask a wion o.

