JEAN GENET

Przedstawienie,
które nie porusza mojej
duszy, jest daremne.
Jest daremne,
jeżeli nie wierzę w to,
co widzę i co zniknie,
przestanie być kiedykolwiek
w chwili gdy opadnie
kurtyna.
JEAN G E NET
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PAUL SURER: Ge11el. w ygncllli ec. jc:;t µo s t;o11: iq odosobnion;l nawet
wśród autorów antyteatru. Ho żni s it.; od Be cketta. Adamov a i lonescn
w szczególności µod dwoma względami. Przedt> wszystkim. ni e µrzeµrowadzaj;1c nigdy analizy µ syc hulogicznej swoich µostaci. nadaje ich my.~lom i ohsesjom µewn<.1 wartOŚl' samq w .,ohie. Nie rozhija poza tym.
jak 1011 •sco, j~zyka swego dramatu : słow o nie j ·st u 11it>go czym,:; sklerotyczuym i absurdalnym. µosiad a m oc wkli;c magicz11yd1. Tym tłu 
maczy sit.; fakt . i.1.: pokojówki wyrai.aj;i sit; p<Jdnio :; ly m i kwil• c istym jc; zyk ie m µuslaci tragiez11ych X V 11 wieku.
Ge11el odpowiada jcd11ak k•>11t:epcjom 11owc•g1> t ·atru d zii;k i tvmu. ii.
przypi:;uje uiPWi<'lkit• 1.nacwnil' intrydze i strukturz · swo ich sztuk.
a tak i.c d zię k i n.:id a waniu im m •ta fi zycz rH.: go wydź.wii;ku. Najistotni e jsz;1 rzecz<1 je•st tu docieka r1i,• ni;dz.v cz łowieka. jl'go osamotnit•nia i ·1.łli
komości wszystki.-go , do cze:..:o s it; przyw i;1zujl' . Gl'nl•t wresZcil'. jak
Becke tt. a zwłaszcza Ion esco. odrzuca \Vszdki d y dakt yzm i wszel ki e z<i arll~ai.owanic :; połt,cz rro-polit ycz m: . 1.„j
Gent>t odczuwa te1. p1Jtr 1.ciH: pl'lr1L'go zas pok1>Je11ia swo ich I; ·zece r·rs t w ,
co wyrai.a sit.; w jego lludzqc ym w;itpliwosci 1.amilmvaniu do ekshihi ·
cjo11izmu Niemni~j. te11 ni ezwyk ł y dramatopisarz , czy11i<1c z widowi:;ka
teatralnego magiczn<! ceremoni<;. a scislej jpszcze . ohlt>kajqc najohydniPjsz;l rz<:<.:z y w i~ tos l' w ks1.Lilt pol'tycki<'gll snu 1 11ajczystszl'j 11ie win 110st·1 , zd<)lal wpr'l>W<lll<.il' na s 'ł'lll; dł't'SZC/. Zllill'lr1i1• łlllWt·~:() WZl'USZl'ni;1

Wł.TOLO

GOMBROWICZ: „. dla m11i<' Gc r1e l to wielki twor ca i hy l'.
artysta frarn.:uski. p1111it·waż ot worzy l uow;! J"le czy wistos('. W dzi e le Geneta mam ,v do cz.vnilmia z pięknosci;1 rozło:i.m1;1.
z pięknosci ;1
/.elJy tak po wie d ?.ic<"
l>rud11<1. ni i.sz;1 i pr zes ladowa11;1.
W moich oczach jest to wielki,• odkr.vcie. i s; 1dz~· . i.l· n;1 t y m polega
pil;kn<> !lllWOi.ytłll·: to wlasnil' , co fas ·ynuk 11as t e raz i IJi;dzil' fascynowało w przy sz ło śc i. Ni1· pil:kr11J klasycznP mado1111,v Rafaf'la , kti>rt• jl'st
dla rias straszliwie 11udnt• P"niew>ii. doskonalost" nudzi. 1„. 1 U Gp11et;1
jest inna rz»cz. ktiira w.vdajl' mi s it.; ,> 1.czególnie pm·i;\l.(aj;~c<i , to [akt, i.t·
mi Psza 011 pi•;knos(· t. lirz ydot:1 C'<t•łll'I. p llk<lzal. i.el>y tn tak nazwa1'. dru i-::l stroru; ml'chlu zn:dazl pol.t; i.1 11· JlllWi:1za11i;1 mit;d1„, ;1spl'kt1·m pn1.y tywJ1ym pi1;k11a ;1 Jl'g11 as1ll'kt1 ·m l'iemt1ym , l·1.arr1ym.
mo że

uajwi~k:;zy

ANDRZEJ FALKlEWll'Z : r ~ lll e sit.; 1.„J pytanie - czy J <?a rr Ge n e t wit>d z iał, jak wielkieg o lldkrycia doko11uje: czy l)y ł s wiadom y ogrom u
zn i szcze ń , jak il' pocz. nit? S:1dzt; , i.l' t ll p,vtani ' pos tawione jes t niewła 
ściwie . J e an GPnet wied<.ial. i.e je,; t pr zes((~ pc;1 . i zdawał :;ohk spraw<;
że sw iat go p rzestl;p c;1 uc1.y11i l Zrm: umiał. i.P ten nienawistny swiot
jl'sl „).(r:t p ozo ró w " i Jud zi ł s i<: moi.P. i.l' wlas11a przymusowa sytuacja
przesll; Pl' Y jl'sl sytu;tcj;i Ilu uto wnika . k l<ir v z pqzorami w;1 lc;-:y. „Złll"
„ldrada", „zbrodnia". „fah<:" \1> IJ.v l.v armaty z których chcie1ł strzt•la<
do lu~kr . ,.Byt· !Jardzit•j zJ.vm" „h<trd1.iej falsz~'wym". „lrnrd<:kj 'ldra„
dzil'ckim" - to znacz.v· ., tr zl' lav sk utl' cz niej. !\il' im usilniej sil: w t.vch
c<•t:hach utwil'rdzal. tym 1.up<'inil'j sam \\ "voich nt·zach stawał sit: po llll'łl Y Prag11;1 · dosknn a ło s ·i o.siqgn;1J „czys t:1 fals1„vwns1"" . „l'Z,YsL1 1.dradzieckośC::". „czysl · dodzi e jstwo"
a i stal ' it; równi<· „gotowy" . jak ci.
z którymi .,wo im wyst<: Pkil'm walcz.vl , rnw11il' „martw y" , jak sw iat.
ktory chcial własnym 1.J<>m oi„vwil' I poznał , i.1 • g r ;1 , kt1'ir:1 prowadził
la g ra. kt ó r ;i nazyw a 'i •: lucl zk im i. vc i• ·m
liył;i ty lk11 g r: lu s tPr W l.Ym
mit-' j scu jt.'1.-!0 vvla:-:;llt' knł11 sit: /.\ł rn yk; 1

ALFRED SIMON: .„teatru G1o•r1ela - choc ia i. l;1czy go z teatrem awanga rdy lat pit.;l'dZit>si:1tych styd •rstwo. do któ r e go zmi rz<t i klon: us i:1C!;«
- nic moi.na nazwa(' t •a trem „ai>s urdu" P11wtarzaj ;i c · sit.; w ni es knf1czonośi' 11dl>icia posl<tl'i skazun jl' 11a 11i1·w1dzialnnśe. 11i e rz et:'l.VW istośc.
niebyt. ktoreg11 nigd y 11it• osi:1gaj;1 w 1.upl'ir1osl't l'rzt•p,vl' ll s lowr1y r a tUJt'
jeszcze tell teatr pr ;:e~ d alJsurch-m
Genet jest poeL1 i to jpdnym z 11ajwi<;kszych wsrod wspol ·ws 11 ych.
Mit;dzy wyrafinowaniem. które 1.: y ska lo mu przezwisko „ Pani d e Scude1'.v
katorgi" a sk a tologi;1 l<1cz;1c1 jl'g1> dzil'lo z twor o:llści ; 1 .J ea 11 -Pa ul<.1
Sartre'a. jest jl,szczt• mit-•jscP 11<1 liryzm o d;1 udelll wsk1l'j s iłt· . A t;1 nl>t•t.:11oś(· pol'Zji. pot1;l'.uj:1c ska 11da l podkn·s b 1.n;1t·1.l'nit• lt•g o tl'atru

-. P o kojówki « po ra z. pie rwszy wystawił Loui s
Jouvet w teatrze Athenee w sc e nografii
Christiana Berarda, wprowadzaj::1c jednocześ
ni l:' popularnl'go i znanego ze skandalizują
cych lt'kstów prozatorskich młod ego autora
do teatru. J a k wspomina L e o Lapara w
„Dziesil;ciu lata c h z Louis Jouv e tem" /Yierw::;:.;u „iwliunk(L« s::tuki G ene tu odbywa
::;ic; W<-' wtor<'k 22 pu : dziernilw 1946 .
/Yr:::ew idywuniu Juw >elu spruwd ::ują ::;1<; cudu
jut:/./.
/'ierw::;::e pr:::edsru wie11iu odbc;dq ::;i<: be:: incy dentów. l'ublic .::nuśc· ::udo wuli sic: munifest.owrrnwm rti.f'cltc: ci w obvc d::i ełu Gl:'neta ::; lnclw rwyu u: ic:bk i rwgrwl.zu neyu pucl koniPc
r .:.: udkżmi i slcibymi ol luskumi ·yun:ts z ymi
:::a lu. buni ::iej niż by nule żułu, µu d z il'le Giruwfoux I wyswwionu ,,J.>ukujowkż" wru z ze
s z tnką Uirundmu „Apulio z l'vlllr::;u. c« I, udnos::qc:ym lrimnf :: nuc :.:nie wi r: k s::: y , niż Juuv eL
rruiglby o ·::: vldwac·, niż rnóglby kiedykolw ie k
udniP.~ć· l>lyskotlicPy, le ·z el itu.rny autor. /'o c ąws zy od <i.·rnwyo dnia przPdsw wieniu. ::;pru u1y się popsują. Od lej C'hwil i. a ż do os tutni 'yo /Jr ZPds w 111i eniu, rzuclkuści<! będzie w ie l'Zor, U' kt<irym „ I 'okojówki « nw b ędq 1r
,·::asie spekwklu µr z Pdmiot em cluguclywuit ,
ylu.~1ty c h kum,nrurzy, szyd e rs tw
·z y gwi zcl<iw. /'ncl lcrmi!-:(' spektaklu: wr z ci.1 ki i gwi z clI/, r/() kr"iryC'/i rriie:;zaJ'I si<;- prz eko rne, ni c:1.ic·::: Il<' lrra 11>u ~ ukU7meni11. lych .z wo/~~ 1111,ikri 11·
Ge Il<' t<L.
Sp1·k takl µrapl'l"llllerow. grany był 74 razy
(na o:.;talnim kurtyna zapadła w rnilczeniu)
i ·- ja k wspvmina Lapara. zwrócił sit; do
Juu vl'la: „. To c:o by/u d _ .ś wieczór tu prlLwcl:::iwu klupa. ldupu t'(J sic: :::ow ie! ulbu się nu

tym ni<' :won„.
- Wlasnit'. :.: upełnw su: 11ie .: na s:: , m.uj stary
Lr;() pani ::w. D ::: i .~ ww(' :.:()r pllbl ic :: no.ś(· ni<'
„yrulu", 1U ws -y::;1/cu. Ani ::u, unz pr.::eciw.
/<1'11!LS.

[>r«tpn·111tl'.l'U w l<'alł'Zl' Jouv e ta tlte przesqdzi1'1 Jl'dnak o lo:.;ach sztuki. którą wy sta wili
1u .111. Ta111 a Balac hova (1~53), J ea 11-Maril'
Serrea u (l9ol). Living Th1,•atre (l9oG) . Na naszvc li scenach r ea lizowana by ła wielukrotnil'
w wykl)łrnt1iu czołow y c h aktor ek.
~1.tuk1; w wydaniu ksiqżkow y m poprz 'dz ił
Genl:'l 11il'Jako podwójnym wst1:pem w posta c i listu do wydawcy 1 uwag „.J ak grai:
·· l'okojówki «, które - Jak to bywa z oddUlorskimi komentarzami, istni ejL'. a lt.• stają
si•: tylko przyl'zynkiem do scl'ni ·znej n:al1Z<rC'.JL
Kor 1lrnWl'rsyj11 1', hu cil.cj l'l' Sl'll!;Cll'jl' oPokojÓW ki «. rlzis st r aC' il y JUŻ tamten pikantny pu:; mak. a pozwoliły wydobyć ni e zaprzeczalne
walor · dranialu1',~iC'zrw ll'kstu (; e n et.a
EiVI

IM. STANISŁAWA WYSPIAi'ilSKIEGO, 40·003 KATOWICE
2. Telefony centrali 58-72-51, 58-72-~2, dyrekcja i sekretariat: 58-89-92,
organizacja widowni: 58-89-67, kasa biletowa: 59·93·60.
Główny
księgowy
HENRYK MROZEK, kierownik muzyczny HALINA KALINOWSKA, koordynator pracy artystycznej BOGU:\111.A K URCA B·KARKOSZKA,
kierownik organizacji widowni WIESŁAW PYTLASINSKI
Kierownik techniczny STANISŁAW HOLOWKA. Zastępca kierownika technicznego
JAN SZARCA. Kierownicy pracowni technicznych: elektroakustycznej STEFAN
SKROBISZ, oświetlenia EUGENIUSZ GHZONDZIEL, krawieckiej damskiej EWA
KERGER, krawieckiej męskiej STANISŁAW KŁECKI, krawieckiej młodzie:iowej
ALFRED BLUKACZ, perukarskiej MARIA BEM, szewskiej JOZEF WILK, stolarskiej WALDEMAR NOWAKOWSKI, malarskiej i modelatorskiej KONRAD CUDOK;
rekwizytor KAZIMIERZ RAWSKI, brygadier sceny ROMAN KLYTA.
TEATR
RYNEK

DUŻA

JEAN GENET

SLĄSKI

SCENA

SLA WOMIR

MROŻEK

O SOBIE
Kiedy zaczął e m pisać, i z tego pisania czerpa ć korzysci finans owe, cus
utraciłem. Utraciłem bez w ą tpienia świeżość. Tę odrobinę świeżości,
je że li ją w ogóle miałem zawdzięczam poczuciu niepewności.
Zaryzykuję tu pewne wyjaśnienie: pisanie to ostatnia deska ratunku,
kiedy człowiek dopuścił się zdrady. I chcę powiedzi eć jeszcze jedno:
bardzo wcześnie, mając czternaście, piętnaście lat, wiedział e m, że m og r;
być tylko włóczęgą lub złodziejem, kiepskim złodziejem, oczywiście, a le
zawsze złodzejem. Jedynym sukcesem w hierarchii społecznej mogla
być posada konduktora w autobusie, pomocnika rzeźnika czy cos w tym
r odzaju. Ponieważ ten typ sukcesu napawał mnie odraz<1, bardzo wcześ
nie wyćwiczyłem się w prze ż ywaniu wzruszeń, które m og ły mnie zaprowadzić

TANGO
Reżys e ria:

Scenografia:
BARBARA ZAWADA

JERZY ZEGALSKI
O pracowanie muzyczne :
HALINA KALINOWSKA

z obszaru danego

BAJKA DLA DZIECI

ŻOŁNIERZ
WG

I KRÓLEWNA

BASNI H. CH. ANOERSENA

Scenografia:
BARBARA PTAK
Ruch sceniczny:
JULIAN HASIEJ

Reżyseria:

HENRYK TARCZYKÓWSKI
Muzyka:
HALINA KALINOWSKA

WITOLD GOMBROWICZ

IWONA,

KSIĘŻNICZKA

BURGUNDA
Reżyseria:

Scenografia:
ANNA FRANTA
Plastyka ruchu:
HENRYK KONWI!ll'SKI

JÓZEF CZERNECKI
Muzyka:
ANDJlZEJ ZARYCKI

GEORGE BERNARD SHAW

PIGMALION
R eż ysl'ri..i;

Scenografia:
BARBARA ZAWADA
Opracowanie mu zyczn e:
HALINA KALINOWSKA

JA N MACIEJOWSKI
Układ pantomim y :
JULIAN HASIE.J

SCENA KAMERALNA

SAMUEL BECKETT

KOŃCÓWKA
Reżyser ia:

scenografia:
JERZY MOSKAL

JEHZY ZEGALSKI

MICHAŁ ROSIŃSKI

ZWARIOWAĆ MOŻNA
R e żys er ia:

Scenografia:
BARBARA PTAK

MICHAŁ

ROSINSKI

WIESŁAW MYŚLIWSKI

ALEKSANDER FREDRO

MĄŻ

I ŻONA
R e żyseri~:

BOGDAN TO SZA

W PRZYGOTOWANIU:

ALBERT CAMUS

CALIGULA
Reżys er ia:

Scenografia:
WACŁAW KULA

JERZY ZEGAL!:ih.I

Przedsprzedat biletów na 15 dni przed przedstawieniem prowadzi kasa biletowa
Teatru (Katowice, Hynek 2). Kasa biletowa czynna jest codziennie (oprócz po·
niedziałków) w
godzinach 10.30 do 13.00 i od 16.00 do 18.30; w niedziele od
16.30 do 18.30 I dodatkowo na godzinę przed przedstawieniem, w przypadku roz·
poczęcia przedstawienia przed godziną 16.00.
EWA

MORON,
r e dakcja
~raficzna
JERZY
t echn iczny MI C HAŁ GRĄGLEWSKI.

w.

MO S KAL,

Skład programu wykonała linolypistka
Kubacha. Strony do
wał zecer M. Grąglewskl. Druk wykona li maszyniści typograficzni:

redak tor

druku zmontoJ. Chabrowski

I H. Plechullk.
ZGK 2 zam. 53I6-88 -· !OOO -
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pisarstwa.

Jeżeli

pisanie to tyle, co prw-

słowa.

więzieniu zacząłem pisa ć pięl: ks iążek. Wła ś ni e pięc, nie s z~ śl: . Pito znaczy zawsze opuwiadać o dzieciństwi e . To znaczy zawsze p atrzeć: wstecz. W każdym razie tak jest w moim przypadku i w przypadku literatury nowoczesnej w ogóle. Wie pan przecie ż, jak urzmi
pierwsze zdanie u Prousta: „Przez długi czas kładłem się spać wczesnie". A potem narrator opowiada całe swoje dzieciństwo, wypełniaj4c
tym 1500 czy 2000 stron. J{iedy zacz<1łem pisać:, miałem trzydzieści lat.
Kiedy przestałem pisać miałem trzydzieści cztery czy trzydzieści pi ęc':
lat. Był to sen, a w każdym razie marzycielstwo . Pisałem w więziernu .
Kiedy mnie wypuszczono, czułem się zagubion y W rzeczywistym świe 
cie odnalazłem się dopiero wówczas, gdy nawi4załem kontakt z tymi
dwoma ruchami rewolucyjnymi Czarnymi Panterami i Palestyń
czykami. Poddałem się wówczas rzeczywistości. A to znaczy, że robi ę
dziś to, czego nie zrobiłem wczoraj. Krótko mówi<1c, zacz<1tem działa c
w warunkach realnie istniejącego świata, a nie świata gramatyki. [„ .)
Książki, które napisałem przed trzydziestu laty mo g łem stworzyć jeaynie dzięki skłonnościom, jakie się we mnie rozwinęły, do ja kic h doprowadziło mnie :t.ycie. Zauważył pan l słusznie że zacz4 łem prawdopodobnie jako obserwator. Zapytał mnie pan, czy nie jestem oose rwatorem. Do trzynastego roku zycia chodziłem do szkoły powszechne j.
Moglem w najlepszym wypadku zostać k s ięgowym a lbo drobnym urzęd 
nikiem. A więc nie nastawiałem się na to, by zostać księgowym cz_y
pisarzem - tego jeszcze nie wiedziałem - lecz przygotowywałem się
do obserwowama św iata . A że ś wiat nie mógł niczego ode mnie ż4dac,
a ja nie mogłem św iata zmienić:, ubserwowatem go. Już w wieku dwunastu, a mo że piętna s tu lat stworzyłem w sobie tego obserwatora, którym miałem byc, a następnie stworzyłem pisarza, którym miałem zus lac.
Praca, jakiej nad iiObcJ aokonałem, pozostała.

„.w

sać

wywiadu Ri.idigera Wbt:11cnbarta clia
„Die Z e it" (w:) „ Dialog" 1U / i~84, s . l uo-167, tłum. bjm.

MICHAŁ ROSIŃSKI
Reżyseria:

Sc enog rafia:
MARIA SERAFIMOWICZ-MOLSKA

stronę

'L

ZŁODZIEJ
Scenografia:
WIESŁAW LANGE

w

z Monologu p Tz ec;J. k amer ą, w p rzck l.
Piotra S zymano ws k i ego; „u1 ałog "
5-6/1986, s . 19'1.

ZBIGNIEW NIEMCZYNOWSKI

Redak cja

tylko

żywan.ie wzruszeń, uczu ć tak silnych, że wytyczają bieg życ ia, że uświa
domić je sobie można tylko za pomoq opisu, wspommeń, bcJdż ana lizy - to właśnie w Mettray, w wieku piętnastu lat zacząłem; pisac.
Pisanie to być może jedyne, co zostaje człowiekowi, kied y wygna się go

CENA

ZŁ

SO,-

Jc:an Genet urodził sit;; w roku 1910 w Paryżu; był dzieckie m nieznanyc h rodziców, podrzuconym przez matk ę do domu "ierot. w j ednym w wywiadow
wyraził wątpllwość, że nie jes t Francuzem. Przez p w l e n czas w ychowywała go
rodzina Ch!Opska z Morvan. P osądzony o krad z ież, w w i eku 10 la t dostaje "lę ao
domu poprawczego w Mettray, skąd po paru lalach u c ieka i wstęp uje do L cgu
Cudzoziemskiej. Dezerteruje i w latacl1 1930- 1940 wł ócz y siG po ł;uropie, kllkakrotnie skazywany na pobyty w wi ęzieniu . W czasie okupa cj i wraca do ~' rancJl.
W więzieniu pis ze elegię Le Condanrne a mort oraz poe maty prozq: Notre-Dame
ues Fleurs, Maracie de la Rose, Pompes funebre s, Querelle de Drest oraz
Journal du V o l.eur („Dziennik złodzleja"), opublikowany w r. 1949. W tym
cza,ie powstały również dwie "ztuki teatraln e Sctsty n au zó r i P okojó wki ,
napisane na zamówienie Louis Jouveta. w r. !952, jako tom I Dzieł zebranycn
Geneta opublikowany został ese j Jean Paul Sartre'a .Saint Genet, comedlen et
martyr (Swię ty Genet, komediant i m qczen n!k) . „Jak wyznał sam Genet - pis ze
AUr e d Simon - ksią ż ka ta wywołała w nim kryzys ś wiadomości, który dopro·
v/adził go do teatru wła śnie w chwili, gdy a,wangarda pr zełamywała opory
krytyki I publiczności." Prapremiera Murzynów odbyła się w r. !U59 w teatr ze
Lutece w wykonaniu trupy mur zy ński ej , w reżyserii Roge r a Blina. W 1956 r
w Arts Thea tre Club w Londyni e wobec wą s ki ego au dytorium wystawia „Bal·
kon"; prapremiera paryska odbyła się dopi e ro w r. 1960 w ;-eżyserii Pet e ra
Brooka. „Parawany" opublikowane zostały w r. 1960, prapremi e ra odbyła się
w RFN, a w Paryżu po ra z pierwszy wystawiono j e w r. I966 również w r eży
se rii Rog e ra Blina; Po praprerni e rze 11 Para\vanó\-V'' Genet zamilkł jako pisarz,
tym raze m już po r az drugi - odejście od t ea tru zapowiadał już po pr e mier ze
„Pokojówek".
Zmarł 15 kwie tnia 1986 roku w Pary ż u w pokoju hotelowym, g d zi e pracował naa
korektą tomu wspomnień
Un capt ! f amoureu x (Zak oc hany jeniec) i który
był równocześni e j ego mieszkaniem; nigdy nie posiadał stałego adresu, podają c
zawsze adres Gallimarda . Ostatnio dramaturgia Geneta znów stała się atrakcy j n a
dla teatrów 1 twórców o uznanych nazwiskach : Murzynów wystawił Peter Stei n,
Balkon Hans Neuenfels a Parawan11 Patrice Chereau.
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