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Życiorys 

Urodzony w ParyżtL, w 19 19 
roku z nieznanego ojca, pod
rzucony przez matk do dom1L 
sierot . Późn iej wychowuje go ro
dzina chłopska w Morva n. Mając 
la t 10 zostaje po qdzony o kra
dzi i: . W związku z t ym, aż do o
siągnięcia pełnoletno.§ci, będzie 
przebywał w domu poprawczym. 
Od 1930 do 1940 r. włóczy się po 
calej Euro pi . Do Francji pow ra ca 
w czasi e okupacji. Uwięziony pi
sze el gię „Le Condamne a mo l'l " 
(Skazany na śmierć). Pot em two
rzy eri ę powieści, a raczej poema
tów p rozą: „Notre-Dame des 

Fl eurs" (Matka Boska Kwiet na), ,Miracle de la Rose" (Cud Róży) , 
„Les Pompes Funebres" (Uroczys t ości żało bn ). „Que rel l de Brest" 
(Q1Lerelle z Brestu) oraz pisze swą autob iografię „Journal du Vo
leur" (Dzi nnik złodzieja) . 

W 1947 r. debiutuje w tea trz e sztuką „Pokojówki" (L es Bon
nes) wystawioną prz ez Jo uveta w Theatre de l' Athenee (w 1954 r . 
wystawiła ją ponownie Tania Balachova w T heatre de la Huch t 
t e). W 1948 r. G en et.owi groz i kara dożywotni ego więzienia. Gmpa 
pisarzy franc1Lskich , między innymi Cocteau i Sartre podpisiij pe
tycję domagającą się ułaskawienia pi arza. Prezydent Republiki za
wiesza wykonanie kary. W 1949 r. w T heatre des Mathurins zostaje 
wystawiona jed noaktówka „Scisly nadzór" (Haute Surveillance), na
pisana jeszcze przed „Pokojówkami". Genet o w iadcza potem, że 
porzuca. teatr. Wraca do niego po kilk u. lata h . W 1956 r. Art s 
Theatr e Club w Londynie wys tawia wobec wąskiego audytorium 
„Balkon" (Le Balcon), sztuka grana była ponownie, w nowej wersji, 
w 1960 r. w Paryżu w teatrze „Gymnas ". W 1959 r. zespół Com 
pagnie des Griots wystawia w T heatre de Lutece „Murzynów' (Les 
Negres) w reżyserii Rogera Blina. O tatnia sztuka Gene ta, „Parawa
ny" (Les Paravents) została opublikowana w 1961 r . Sartre napisał 
obszerny esej o tym autorze: „Saint-G n et comedien et mart y r" 
(Swięty G enet, aktor i męcze nnik) wyda ny w 1951 roku przez Gal
limarda. 
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Jak grać Pokojówki 

Chylkiem. Oto słowo, które się narzuca. Obie aktorki, przedstawiające 
Pokojówki, winny grać chyłkiem. Nic dlatego, aby uchylone okna czy cienkie 
.ściany pozwalały sąsiadom słyszeć słowa, które zazwyczaj mówi się tylko 
w sypialni. Także nic to, co w wypowiedziach Pokojówek skryte, nicwyzna
wałne domaga się podobnej gry, gry, która zdradza zwichrowaną psychikę. 
Grać należy chyłkiem, aby wyszczupliła się i dotarła do widzów przyciężka 
frazeologia sztuki. Aktorki winny więc poskramiać własne gesty: każdy bę
dzie jakby zawieszony - lub pęknięty. I każdy gest poskramiać będzie ak
torki. Byłoby dobrze, gdyby chwilami chodziły na palcach, a.by - zdjąws·~y 
jeden czy oba buciki - nosiły je ostrożnie w rękach i wreszcie, niczego nic 
trącając, stawiały je cicho na którymś z mebli. Nie dlatego znowuż, aby się 

·obawiały, że dosłyszą je sąsiadki z dołu. Dlatego raczej, że ten gest odpowia
da tonowi sztuki. Glosy również będą czasem zawieszone jakby czy nad
pęknięte. 

Poko,jówki nie mają w sobie nic z ladacznic: postarzały się i wychudły 
otoczone dobrocią Pani. Nic trzeba, aby były ładne, aby ich uroda została 
widzom dana wraz z podniesieniem kurtyny; raczej, aby przez cały wieczór, 
z minuty na minutę, nieustannie piękniały - do końca. Twarze mają więc 
na począ~ku naznaczone zmarszczkami równie subtelnymi co gesty albo włos 
jeden. Nie mają ani pośladków, ani piersi wyzywających: na chrześci,jańskicj 
pensji mogłyby być wzorem pobożności. Oczy mają czyste, skoro co wieczór 
-oddają się samogwałtowi, wyładowując - jedna na drugiej - swą nienawiść 
do Pani. Będą dotykać na scenic przedmiotów tak, jak młoda dziewczyna 
zrywa rozkwitłą gałąż. Albo raczej: jak udaje.my przed sobą. że czyni tak 
młoda dziewczyna. Cerę Pokojówki mają bladą, pełną wdzięku. Przekwitły, 
-0wszem, ale wykwintnie; nie - pn:egnily. 

A przecież zgnilizna będzie się także musiała objawić: nie tyle wtedy, 
kiedy się z wściekłością opluwają, ałc wtedy, kiedy ogarnia je czułość. 

Aktorki nic powinny wstępować na scenę z przyrodzonym sobie erotyz
mem. Te panie z kina nic powinny być ich wzorem. Jednostkowy erotyzm 
obniża w teatrze jakość przedstawienia. Aktorki proszone są więc, jak mówią 
Grecy, o niekładzenie p„. na stole. 

Nic muszę mówić o partiach „granych" i o partiach szczerych. Trzeba 
.ie będzie odnaleźć, w ostateczności wymyślić. 

Jeśli chodzi o fragmenty niby „poetyckie", to powinny być wypowiadane 
jak oczywistość; tak jak paryski taksówkarz znajduje na poczekaniu źargono
wą metaforę: rozumie się ona wtedy sama przez się. Zostaje wygłoszona ni
czym wynik działania matematycznego: bez szczególnego ciepła. Należy nawet 
wypowiedzieć ją nieco chłodniej niż resztę. 
Jedność z.rodzi się nie z monotonii gry, lecz z harmonii między partiami 

bardzo rozmaitymi, zagranymi bardzo odmiennie. Moźe też reżyser winien 
ukazać to, co było we mnie wtedy, kiedy pisałem tę sztukę, albo to, czego 
mi wówczas tak dotkliwie brakowało, a mianowicie - pewną dobroduszność. 
Ostatecznie bowiem mamy do czynienia z bajką. 

Co do Pani - nie należy jc~j karykaturalnie przerysować. Ona nie wie, 
do jakiego stopnia jest głupfa, do jakiego - gra rolę. Ale jako aktorka wie 
to lepiej, nawet wtedy, kiedy się podciera! 

Czy te panie - Pokojówki i Pani - bredzą? Jak ja, co dzień rano, kiedy 
się golę przed lustrem; ałbo w nocy, kiedy nic mogę zasnąć; albo w lesie, 
kiedy myślę, że jestem sam. Owszem, to jest bajka, a więc odmiana opowieści 
alegorycznej, która zapewne miała na celu, kiedy ją pisałem, wzbudzenie we 
mnie obn:ydzenia do samego siebie, bądż to ukazując, k im jestem, bądż prze
ciwnie, skrywając... Celem drugorzędnym było wzbudzenie niesmaku, złego 
samopoczucia na widowni„. Ba.ika. Trzeba jej wierzyć i zarazem nic wierzyć, 
po to jednak, aby można było uwirrzyć, aktorki nie mogą grać trybem re
alistyc:rnym. 



Swiętymi czy nie - ale potworami są te służące na pewno. Jak my, kie
dy marzymy sobie o tym lub owym. Nic umiejąc powiedzieć dokładnie, czym 
jest tea.tr wiem dobrze, czym zabran.hun mu być; opisem codziennych gestów 
zobaczonych z zewnątrz. Idę do teatru, aby zobaczyć na scenie siebie (odtwo
n.onego w jedn<'j postaci lub za pośrednictwem wielu i w formie bajki) -
siebie, którego bym nie potrafił lub nie odważył się zobaczyć czy wyśnić; 
siebie jednak takiego, jakim wiem, że jestem. Zadaniem aktorów jest zatem 
podjęcie gestów i rekwizytów, które pozwolą im pokazać mnie - mnie sa
memu; pokazywanie mnie na.go, w samotności i w u-ciesze, jaką bud.z.i sa
motność. 

Jedno musi zostać powiedziane : nie staję w obronie służby. Przypusz
czam, że istnieje związek zawodowy służby domowej - nas on nie obchodzi. 

Na premierze tej sztuki pewien krytyk zauważył, że prawdziwe służące 
nie wysławiają się tak jak moje. Co on o tym może wiedzieć? Twierdzę, że 
jest przeciwnie, gdybym był bowiem pokojówką, mówiłbym jak Claire i So
Jange. Przynajmniej - w pewne wieczory. 

Albowiem służące wyrażają się tak tylko w pewne wieczory. Trzeba je 
zaskoczyć i podglądnąć, bądź w ich samotności, bąź w samotności każdego 
z nas. 

Dekoracja Pokojówek. Jest to po prostu sypialnia damy, która jest na poły 
kokotką, na poły mieszczanką. Jeśli sztuka będzie wystawiana we Francji, 
łóiko powinno być zasiane tradycyjnie - jest przecie w tym domu służba! 
- ale dyskretnie. Gdyby grano Pokojówki w Hiszpanii, Skandynawii, Rosji, 
pokój zmieni się odpowiednio. Stroje będą jednak dziwaczne, zaskakujące, 
niezależnie od mody i epoki jakiejkolwiek. Jest możliwe, aby Pokojówki 
poczwarnie zniekształcały - w swoim obrzędzie - suknie Pani, doczepiając 
im treny, żaboty albo nawet posługując się fałszywymi piersiami czy poślad
kami. Jeśli tylko możliwe, kwiaty będą jednak rzeczywiste, podobnie jak 
łóżko. Reżyser musi sam zrozumieć - nie mogę przecież wszystkiego tłuma
czyć - dlaczego pokój ma być mniej więcej wierną podobizną kobiecej sy
pialni, kwiaty - prawdziwymi kwiatami, suknie jednak winny być monstru
a.lne, zaś gra aktorek rozchwiana, nieprzytomna, jakby pijana. 

A gdyby chciano wystawić tę sztukę w Epidaurze? Dość będzie, aby przed 
rozpoczęciem wszystkie trzy aktorki weszły na scenę i ustaliły - na oc_zach 
widzów - które miejsca sceny mianują łóżkiem, oknem, drzwiami, szafą, 
komodą itd. Potem znikną, aby pojawić się znowu w porządku przepisanym 
przez autora. 

JEAN GENET 

Chociaż Jouvet docenia niewątpl!.L'Wiie dramatyc:z,ny wydŹ!więk 

słowa u Gene.ta, „teatralność" jego słowlil.ika pisairskiego, je-go nie
zaprzecz.aJne walory dramaturg.a, żałuje jednak głębok!o, że ta!ki ta
lent służy ruienawiści: nieinaIWliści, jaką wydaje się odczuwać dla 
całej ludzikośoi, m.ienaiwiiści do świiata, z którym nie chce współżyć. 

Chociaż żywi uZ1I1anie dla jego języika - któremu nie hrak 
poezjri, zwła~cza spriośnej, bo w niej celuje - języka o niezaprze
czalnej oryg1inal1ności, odwadze, wyjątkowości - UJWaża jednalk za 
obrzydl.iw , że wydobywające się z tekstu „smr.odlriwe wymiewy" 
inadają całośai ton nieprzyjemny, odstręczający, a czasem wręcz 
nieznośny. 

Da szansę autmowri współczesnemu, młodemu i wybuchowe
mu. WystaM11i jego pierwszą sztukę. Krótką, zbyt krótką , by mogła 
sama stain owli.ć spetkta!kl, była nią też, zanim zażądał od Geneta 
dużych cięć w jej tekście. Niiewa:żlne! Ma właśnie w szufladziie j d
noaktówlkę Giraudoux stwarzaną w Rio de Janeiro w 1942, ruie wy-
daną we Francji: „Apollo z Marsac" przekształcaną w „Apollo 
z Bellac". Ten pirzyj€1IDI1y i zaibawny szkic, sam .rówinież za krótki, 
by wypełnić wieazór, szczęśli.iwie zrównoważy zjad1iwe wypow~edzi, 
jaJkrie wkłada Genet w usta swych postaci, wypawriedzi mogące tyl
ko odstJraszyć nieprzygotowamego widza, niezbyt przyz.wyczajanego 
do tego .r<?dzaju wstrrząsów. Zobaczymy!„. 

Pienwsza „italianka" sztuk!i Geneta odbywa się we wtorek 22 
paździie.nnika 1946. 

Przew,idy1wa:nia Jouveita spraiwdzaj<1 się co do joty. 
P.ie!1Wsze przedstawianiia odbędą się 'bez i:ncydęntów . Publicz

ność zaidawol!i .się mainifestowamiiem niechęci wobec dzi ła Gene
ta - słuchanego ro.z;ięble <i nagradzame.go pod koniec :rzadkimi i sł -
bymi oklaskami - gorętszymi za to, bardziej nawe t niżby należało, 
po dziele Giraudoux, odnoszącym tirti.umf '.lillaczmrie większ 1!1iż Jou
vet mógłby ·oczekiwać, in.iż mógłby ik:iedyJrnlwiiek odm.iieść błyskotli
wy, lecz ehtarmy autor. Począws-zy od ósmego przedstaw1·enia spra
wy sri.ę popsują. Od tej chwili , aż do ostatniego prze~tawienia, 

rzadlkością będzie w.ieczór, w którym „Pokiojówki nie będą w cza
sie spektaklu piiZedmio·t em dogadywań, gł00nych ikomentarny, szy
demstw czy gwlizdów. Pod karuiec spektaklu: wrzaski .i gwiizdy, do 
któirych mieszają się p:rzekorne, inieliczne brawa zakamien_iałych 
zwolemn1iików Geneta. 

Kaidy cbień będzie przymosił miniaturową batalię o H wnanie
go. Ale IS'Z.crzy.t n,ie-chęoi wlidowini offiągnięty zostanie 111a 74 przed
stawiffiliiu, w 111;iedziielę 21 WLrZeśnia 1947 wiecz r m: kurtyma za
p adnie ITT.ad „P.olmjÓWkami" p:r:zy lodowatym rm il czeTuiU widowni, 
k tórego ll11ie zmąci nawet jeden oklask. 

I nie podniesie s:ię j uż rwię<:ej. 
Leo Lapara, „Dziesięć lat ::= Louis Jo uvetem". 



Genet! Genet! Wyobraźcie sobie, co za wstyd, przyplątał się 
do mnie ten pederasta, ciągle za mną chodził, ja idę ze znajomymi, 
a tu on na rogu, gdzieś pod latarnią, i jakby kiwał... daje mi zna
ki! Zupełnie jakbyśmy byli z tej samej branży! Kompromitacja! 
A także - możliwość szantażu! Przed wyjściem z hotelu wygląda
łem przez okno ... nie ma go ... wychodzę .. . jest! Jego plecy stulone 
zerkają na mnie! 

Z Genetem zapoznałem się dopiero w Paryżu. W Argentynie 
pojęcia nie miałem o Genecie, stwierdzam to z naciskiem, jest dla 
mnie ważne, by wiedziano, że moja „Pornografia", jaką by nie 
była, jest samorodna, nie poczęła się z żadnego mojego romansu 
z Genetem. W tydziei'i jakiś po wylądowaniu na paryskim bruku, 
ktoś mi pożyczył jego „Les Pompes Funebres". 

Otwieram. Pierwsze wrażenie? To z wojny, to lata 1939--45, 
w tym jest najdoskonalszy ekstrakt owego okropnego smaku, nigdy 
nie czytałem książki bardziej „ wojennej". Drugie wrażenie? Lu
dzie, ależ on brzydotę i piękność stopił w jednego anioła, u niego 
obie spoglądają tymi samymi oczami, jaka zuchwałość, jakie boha
terstwo! Trzecie wrażenie? Genialna Francjo, oto znowu zdobyłaś 
się na włamywacza, który wytrychem otwiera drzwi na klucz zam
knięte - zdumiewasz mnie i przerażasz! 

Czwarte? Poezja! Piąte! On dobrze wywęszył, opryszek, kasę 
ogniotrwałą z niesłychanymi a zakazanymi bogactwami! Szóste'? 
O, jakie to ... trudne i nieuniknione, niby sen, niby Golgota, z losu 
powstałe i związane z przeznaczeniem ... 

Siódme? Wydawało mi się, że to ja wywołałem Geneta, ja go 
sobie wymyśliłem, jak wymyśliłem sceny z moich książek ... A je
śli przewyższył mnie, to jak twór własnej mojej wyobraźni. 

Ale poczułem się niewyraźnie... ta bratnia dusza była, hm, 
kompromitująca .. . Nie tylko to jednak. Ta ręka, która próbowała 
dotykać mnie w sposób niedozwolony pod latarnią, była tak zimna! 

Mimo to nie zdobyłem się na przejrzenie, chociażby, innych 
jego utworów, a i „Les Pompes Funebres" przeczytałem niezbyt 
dokładnie. Cóż chcecie, telefony, spotkania, wir, i zresztą tak się 
jakoś złożyło ... Nie przeczytałem dokładnie. Kupiłem jednak Sartra 
stu dium o Genecie „Saint Genet, comedien et martyr", liczące so
bie 578 stron, i w wolnych chwilach oddawałem się huśtawce od 
Geneta do Sartra i od Sartra do Geneta. Ale i Sartra dokładnie nie 
przeczytałem, choć ta psychoanaliza egzystencjalna równa się 
w moim pojęciu, pod względem ilości i · jakości odkryć, jedenastu 
albo i dwunastu Proustom. Cóż chcecie, tak się złożyło. I zresztą 
wiecie, że książek nie czyta się dokładnie. Ja tak czytałem, jak 
wszyscy ... 

Podczas tej lektury powstało we mnie pytanie: co jest takiego 
w Genecie i w interpretacji sartrowskiej Geneta, że ja przed nimi 
oboma, przed samym Genetem i przed sartrowskim Genetem, mu
szę się bronić? Co mnie do nich zraża'? 



Wstrząsnął mną przecież ten poeta. A co do Sartra, to z roz
koszą widziałem, jak w jego ujęciu Genet, pederasta, traci swój 
charakter odrębny, „anormalny", aby połączyć się z „normalnymi'' 
w najgłębszym człowieczei1stwie: ktoś, jak wszyscy, który, tylko 
„stał się" pederastą i „stał się" złocz~'ńcą jak inni „stają się" spor
towcami lub kupcami. Ludzkość z jaką Sartre potraktował nieludz
kość Geneta, to rozbrojenie demonizmu w studium, doprowadza
jącym demonizm do ekstazy, wydało mi się niepoślednim osiąg
niE;ciem inteligencji. A jednak nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że 
Sartre dał się nabrać Genetowi. Dobrze, Genet, według Sartra, 
aktem wolnego wyboru zwraca się przeciw własnej wolności wy
bierając siebie jako „złodzieja", „pederastę" i „złego" - akt tyle?. 
potwierdzający wolność, co ją niweczący - i wywiązuje się pro
ces dialektyczny, w którym to, co wymierzone przeciw własnej 
wolności, doprowadza do ruiny byt w ogóle, byt staje się fanta
smagorią, wewnętrzne sprzeczności Zła, które „jest" negacją, unie
możliwiają nawet Złu istnienie ... i oto Genet poprzez nicość oclzy
skuje wolność, której się wyrzekł, a z nią i świat. Dobrze. A jed
nak ten wywód, ani na chwilę nie tracąc gr untu pod nogami, 
gdzieś jakoś zawisał w próżni ... dlaczego? 

I dlaczego sam Genet obwieszczający, że wybrał Zło i chce 
Zła, wzbudzał we mnie tyleż wątpliwości, co rzezimieszek opowia
dający gadki sędziemu śledczemu'? Ktoś tu dał się nabrać. Sartre 
Genetowi? Gene t sam sobie? Za groźnymi wrotami, wiodącymi rze
komo do piekieł, czaiła się jakaś niespodzianka, nie, nie piekło tam 
było, a coś innego. Co'? Łatwość. Posłuchajcie, jak łatwo, jak po 
prostu i zwyczajnie stało się wszystko: ten chłopak, Genet, zaczął 
kraść, ho musiał skądś pieniędzy załapać:; a pederastą stał się idąc 
za głosem swojego ciała; i to stało się zwyczajnie, gładko, z wolna 
w narastaniu czasu, w milionach niedostrzegalnych chwil egzysten
cji, już nie z minuty na minutę, a z sekundy na sekundę; więc 
gładko; więc samo przez się; w lekkomyślności; w nieodpmviedzial
ności; w zamęcie życia; pośród towarzyszy, równie łatwych. A Zło 
Absolutne doczepił do swego istnienia dopiero, gdy w późniejszym 
wieku zaczął pisać i było mu to potrzebne dla li tera tury. Wtedy 
dopiero ogłosił, że wybrał Zło; ale nie dodał, że wybrał ex post. 
A studium Sartra nie było interpretacją egzystencji, tylko interpre
tacją interpretacji ... on zabrał się do genetowskiego życia wtedy, 
gdy ono już przez Geneta zostało w jego sztuce zmitologizowane. 

Z jakąż łatwością zawaliła mi się diabelska świąty.nia; i za
waliła się w łatwość! 

Kto inny, przypuszczam, byłby tym zaniepokojony; jak to, tak 
łatwo wszystko się tłumaczy'? Ja jednak wiedziałem, że to nie przy
padek i że jeśli na czym oni obaj, Genet i Sartre, mogą się wy
wrócić, to właśnie n a łatwości - jakby to była najtrudniejsza 
z przeszkód. 

Cóż w końcu odpychało mnie w tym poecie, który jak ja, pró-

bował z piękności młodej uczynić piękność najwyższą'? I dwudzie
s tolatka postawić na piedestale? 

Ależ on nie chwytał jej, młodości, w jej istocie najgłębszej, 
która jest rozbrajająca - jest obciążeniem - jest niedostateczno
ścią, a więc czymś co nigdy nie może osiągnąć pełnego istnienia -
i przeto, czymś pośrednim, co ułatwia i rozgrzesza. Dla niego ona 
była zbrodnią - okrucieństwem - grzechem - świętością - tor
turą ... ten mnich grzesznik, święty, zbrodniarz i kat podchodził do 
niej z nożem, aby uczynić ją straszną i wepchnąć w krańcowość! 

Jakież charakterystyczne, że w Paryżu, stolicy świata, naj
zuchwalsza próba ubóstwienia młodości skończyła się wtrąceniem 
jej w piekło - w grzech - w moralność zatem - w kulturę. Ani 
przez chwilę Genet nie pozwolił, aby ona mu rozluźniła wieki całe 
francuskiej moralności, przeciwnie, doprowadził ją do najwyższego 
natężenia i usztywnienia czyniąc z giętkiej leszczyny stal morder
czą. I do takiej młodości, spreparowanej przez wiek dojrzały, za
stosował Sartre i swoje jeszcze dojrzalsze analizy ... Paryżu! Czy ty, 
i Sartre, i Genet, i ja, i my wszyscy, nigdy już nie zdołamy za
trzymać się na drodze, coraz bardziej kamienistej, wiodącej w Mi
strzostwo'? Nigdy ani jednego spojrzenia wstecz? Argentyno! Czy 
przeszłość jest nieosiągalna'? Jeszcze coś dopiszę , aby zatrzeć smęt
ny patos tych zdań ostatnich. Widziałem się z Winczakiewiczem. 
Mówiłem przez radio. Spotkałem na Quai de la Tournelle Antonia 
Berni.* 
WITOLD GOMBROWICZ - ( ... ) Jestem pewien, że np. w naszym 
sposobie odczuwania piękna już się ujawnia poważny kryzys: od
czuwamy piękno klasyczne, piękno doskonałe i szukamy piękna niż
szego, piękna niedoskonałego. To wielka rzecz, gdyż zmienia 
gust. ( ... ) 
DOMINIQUE DE ROUX - Czy w dziele Jean Geneta dostrzega 
Pan ten sens piękna, o którym mówił Pan przed chwilą'? 
W. G. - Oczywiście, dla mnie Genet to wielki twórca i być mo
że, największy artysta francuski, ponieważ otworzył nową rzeczy
wistość. W dziele Geneta mamy do czynienia z pięknością rozło
żoną, z pięknością - żeby tak powiedzieć - brudną, niższą i prze
śladowaną. W moich oczach jest to wielkie odkrycie i sądzę, że na 
tym polega piękno nowożytne: to właśnie, co fascynuje nas teraz 
i będzie fascynowało w przyszłości. Nie piękno klasyczne madonny 
Rafaela, które jest dla nas straszliwie nudne. Ponieważ doskonałość 
nudzi. ( ... ) U Geneta jest inna rzecz, która wydaje mi się szcze
gólnie pociągająca, to fakt, że miesza on piękność z brzydotą. Ge
net pokazał, żeby to tak nazwać, drugą stronę medalu, znalazł po
tężne powiązania między aspektem pozytywnym piękna a jego 
aspektem ciemnym, czarnym.** 

* W itold Gombrowicz, .,Dz.ierun ik 1961-66"' 
„. W ito ld Gombrowicz, ,,Dernier interview" 



Natura jes t w istocie ·wuJeJ sp o j r ze n i em. Lęk jes t bi.kże r 'l. e czą 
o g I ą da n ą. Ow o pr zycza jooe spo jrzenie pr'l.ez ca ły cz s slano.w i p rze dmiot 
~;p oj rzenia. Nie spojrzeni Geneta , lecz spojr:ze.nia podstawowego, uprzedmio
towiającego, petryf i kującego , absolutnego - spoj1-Lenia sp rawiedliwe o. 

Ukry ty w czeskim 1 s ie , obserwuje G e.net polską z iemię; będz ie p ota
jemn ie przekracza ł gra nic(; . Owa P ols ka - to p us te mieszkanie pod gołym 
niebem. Włamuje się do n iej jak do kasy. L ecz t a jas na rówJ'l.ina jes t w i
d z i a n a ; w życie kryją s ię może celn icy. Jest w każdym razie znana ozna 
czona przez policję ; byla pnedm iotem układów, przecinająca ją Linia zostala 
u:talona przez ja kiś trakta t . I , w ko1\cu jest domyślnie obecna w myśl' wszy
stkich Sp;ra.wriedliwyc h : mówi się o ni j w ge ografr eh , pr zyczy•nia s i ę ona do 
ukształtowania o.w e j fi zjo.n omii Polski, które j r ysy zostały ustalo.ne p rzez hi 
storię , mity i kul turę. Genet pogrąży się w owe j k ra inie już widzianej, w owej 
ogromnej, leżącej kobiecie, o której ju ż myślano , j u ż sądzono, która s tanowt 
przedmiot setek prze ds tawień zbiorowych maj ących go zarazić swoją wi
dzialnością . Ukryty za drz wem, n ie\ idoc:wy na r azie. odzyskuje przy oglą 
daniu jej to młodz ieńcze sp jrzcnie, jak ie dziecko prz suwa po rzeczach, ob
jaśnion •eh ju:i: prz z spojrzen ia rodziców. Widzi ją taką , jaką daj e . ię obej
Tzeć oczom Francuza : 
„Linia idealna przecina ła łan żyta, jasny jakby j a snością włosów młody ·~h 
Polaków. Posiadał on ową jakby n ieco maśla ną łagodność Polski, o któret 
·wiedziałem , że była ciąg le w sw oich dziejach raniona i opłakiwana" . Wr -
szcie decyduj e s ię , wsta je. opuszcza swoją kryjówkę, by '\vej ść w pole w i
dzialności . .Jest to przenikn ięcie w m it (. .. ). Czyl i wchod zi w cos już w 1-

d z i a n e g o, w fantasma"or i ę, która nań czeka, a która nie jest niczym i n nym 
jak wizją inn ych. Genet w k racza do Polski jak Barrault codziennie 
o dziewiątej dwadz ieścia wieczorem - wchodzi do Danii. Wchodzi nie w ze
spół rzeczywistych działa ń. n ie w społeczność ludzi, którzy go przyjmują , 
lecz - jak wyśmien ici e to określa- w obraz; w wyobrażenie, jakie rr.a 
Francja o Polsce . „Przej ście granicy i spowodowane przez to emocje powin
n y pozwolić mi bezpośred u io u chwycić is totę narodu , w który wszedłem. 
Wkraczałem ni tyle do ja kiegoś kraju co do wnętrza pewnego obrazu". Tym 
samym sam s ta je s ię obrazem, ni można bowiem wejść w obraz, nie sta„iąc 
s ię czymś urojony m. J a ko postać z umęczonej Polski, dla publiczności Spra
wiedliwych symbolizowanej podwójnie: przez ukrytych , może, wśród :i:ytu 
celników oraz przez „or ła białego, s zybującego niewidocznie po niebie po
łudnia", posuwa sie wyraźn ie widoczny na tej w iecznie w idzianej ziem i. 
z pewnośc ią. iż jes t postac ią heraldyczną , dla której utworzyła się naturalna 
tarcza: błękit , z ło ty łan. słońc e, lasy'. Przyszły szpieg zagłębia s ię w to pię k
ne, jasnowłose i męczo ne, nieożywione dziecię. w f ikcyjn y trzeci wym!ar 
gobelinu. W miarę zbliż ania się do malo wanych czy wyszytych drzew, czuje· 
jak maleje i znika z oczu n ieruchomego świadka. wid zącego jak rozpływa 
się w ogromnym widoku przyrody. 

Jako spojrzenie czy jako dekoracja - Natura wymyka mu się. Tak ct:y 
inaczej rzeczy są w środku puste; rozwijają się w niepojmowalnym śro
dowisku nazywa nym widokiem. Straciły swą masywność. a jedyna właści
wość jaka im pozostała - przedmiotowość - wypływa z tego, iż następuj'J 
po sobie we śnie innego. Spojrzenie natury skazuje go na wygnanie , prze
mienia go w wodę , \ drzewo„ w wodę zawsze inną. w drzewo inne od 
wszystkich drzew. Jednakże przemożne spojrzenie dorosłego obejmuje r azem 
Geneta i przyrodę, zmieniając małego złodzieja \\' pos tać z jarmarc zne~o 
obrazka. Odrzucan y przez prawd z i w y k rajobraz, Genet może się w n ·m 
i«ie kiedy roztopić, ale w urojen iach. 

Jean Paul Sartre 
„Czy m jes t lite ra tura' 
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Skoro zostałem opuszczony przez rodzinę, wydawało mi się nor
malne pogorszyć t({ sytuację przez miłość do chłopców, a tę mi
łość przez kradzież, a kradzież przez zbrodnię lub wspólnictwo w 
zbrodni. W ten sposób odrzuciłem zdecydowanie świat, który mnie 
odrzucił. 

Zdecydowałem się żyć z opuszczoną głową i postępować śla

dem mego przeznaczenia w stronę nocy, w przeciwieństwie do was, 
zawładnąć odwrotną stroną waszej piękności. ( ... ) 

Cierpiałem. Okrutnie odczuwałem wstyd, że ogolono mi gło
wę, ubrano w hańbiący strój, zamkni({to w tym podłym miejscu; 
doznałem pogardy innych wychowanków, silniejszych lub bardziej 
złośliwych ode mnie. Aby przeżyć moje cierpienie, kiedy coraz 
bardziej wycofywałem się z siebie, wypracowałem - nie zdają<: 
sobie z tego sprawy - własny rygorystyczny sposób postępowania. 
Jego mechanizm polegał mniej więcej na tym (i od tej pory będi;; 
się nim posługiwał): na każde oskarżenie skierowane przeciwko 
mnie, choćby było niesłuszne, z gł({bi serca odpowiem: tak. I za
ledwie wypowiedzialem to słowo - albo zdanie, które je znaczy
ło - odczuwałem w sobie potrzebę stania się tym, za kogo mnie 
poczytywano. Miałem szesnaście lat. Zrozumiano mnie: nie zacho
wałem w sercu żadnego miejsca, które mogłoby zamies:i:;kać po
czucie moJeJ niewinno c1. Uznałem się za podłego, zdrajcę, złodzie
ja, pedała, którego we mnie widziano. Oskarżenie może być wnie
sione bez dowodu, ale wydawałoby się, że po to, aby się uznać za 
winnego, powinienem był popełnić czyny, które stwarzają zdraj
ców, złodziei, łotrów. Otóż nic podobnego: w sobie samym przy 
odrobinie cier pliwości, zastanawiając się, odnajdywałem dostatecz
nie wiele powodów, by mi nadawano te miana. I popadłem w osłu
pienie wiedząc, że na moją osobę składa się tyle nieczystości. Sta
łem się od rażający. Powoli przyzwyczajałem się do tego stanu. Wy
znałem to spokojnie. Pogarda, z jaką m nie traktowano, zmieniła 

się w nienawiść: udało mi się. Ale jakich udręk doznałem. 

JEAN GENET 

,,,Journal du Voleur" Jeana Genet, pra\vdziwego bandyty, protegowanego Cocteau 
i Sartre~a _(„.) jest to . wypadek litem ck i wagi . "'.iększej, _ni i: caly . eg-1.ystencj alizm i ra
~em w1. 1ę c, Sartre 1 Jego kJ1ka. Nie sama książka, choc i ona Jest fenomenem ludz
k im, niebywałym, jest książką urodzonego zbrodniarza dumnego ze swych zbrodni. 
Ale to, że coś podobnego wyszło u Gallimarda, że jes t dedykowane Sartre'owi, ż e 
Sartre i Cocteau opiekują się tym Genetem - jest to mówiąc językiem brukowej 
prasy, najwięk:Sza woda, jaka spaść mogła na młyn bolszewików. 

Naprawdę, że cala ta afera dowodzi zupełnie kloacznego smrodu kultury fra.u
cusl<iej. Dostojewski przy tym jest to Klementyna Hoffmanowa, a Gide - Jachowicz. 
Kult tego Geneta to jest kult Landru i Weidmanna, to naprawdę Sodoma i Gomora. 

Ludzie Dostojewskiego są to oczywiście urodzeni zbrodniarze, czego nie można p o
wiedzieć o wszystkich ludziach. Nie są to naturalnie tacy zbrodniarze, jak Etrange r 
Camusa albo Jean Genet, mają sumienie, walczą ze swą zbrodniczą natuq, modlą się 
i pokutują. 

Sergius, Piasecki i Jean Genet. W tym porównaniu za.mknąc mMna Polskę i F ran
cję. Piasecki - który też sławi moralność złodziejską, jest przecież wob ec Geneta 
prawie że naiwnym dzieckiem. N-ie posunął się on od czasów „Zbójców" i „Ri naldino 
Rinaldini ego". 

Znów książeczka Jeana Genet - tym razem przemówienie radiowe o mł odzieży 
przestępczej, które nie zostało wygłoszone. Autor zdaje się być zgorszony, ż e go me 
dopuszczono do głosu, co po przeczytaniu tej mówki uważam za raczej ro2s4dne, j a tio 
że zawiera ona apoteozę przestępstwa i rodzaj apelu do owych pr1.estępców, aby nie 
schodzili ze swej umiłowanej drogi, Pod tym w-zględem jest Genet, tTzeba to przy
z.nac, autorem bez wątpienia oryginalnym, ale roySlę, że są oryginalności, które nie 
mogą być tolerowane ze względu na to minimum moralności, bez którego nie ma 
zdrowego rozsądku. Uważam, że Genet wyzywa przede wszystkim „zdrowy rozsądek.". 
Jest to dziwne, że właśnie we Francji dają mu tak „nabijać się z ludzi" (jakby po
wiedziano u nas w Warszawie). 

Rzuciłem Okiem na pierwsze z brze~u kartki „Jou rna l du Volenr" Geneta. I akurat 
trafiłem na wyznanie - nie do pomysienia dziesięć la t temu w książce niby literac
kiej wydanej u Gallimarda. Można by na to powiedzieć, że dobrze byłoby, aby >.a 
czasów Villona znalazł się Gallimard , który by go rozsławił. Ale Genet nie jest Vil
lonem, ani jako talent, ani jako sumienie. Gallimard wydal go na pewn o dlatego , t.e 
już nic poza tym łajnen1 nie jest w sta_nie trafić do powonienia , ,kul t u r aln y ch „ F ran 
cuzów. w tym punkcie zaczyna się gigantyczne chamstwo, Rzym t.a N eron a, ucz ty, na 
których patrycjusze rzygają, „Journal du Vołeur", który czytałem parę mi esięcy temu, 
zdumiał mnie wczo-raj jak wtedy. Po prostu przecieram oczy : czy t o naprawdę wy
drukowano'? 

„Oeuvre~ complMes" Geneta w tym samym wydaniu, co opera omnia Gide'a, Clau
dela, Prousta, co Alain. Wiersze, wobec których „Hombres" Verlaine•a., wydane i p n e
mycane w sekrecie, są poe-.zją ministranta. D\vie rzekome powieści, t ak popularyzują c e 
najbardziej sromotne praktyki seksualne, że już nic_ więcej o tym nie będzie _można 
nigdy napisał:. Ocena społeczna i moralna tych ks1ązek, a zwłaszcza ich wydanie, me 
może być różna, jest to skandal nad skandale (jeśli oczywiście w naszy cl1 czasact1 
mogą być jeszcze jakieś skandale). Ale stwierdziwszy to i przerzucając ten niebywa-
1}', gruby tom (czytać tego strona p.o stronie nie sposób), myślałem, t e z tych kil
Kuset stron prawdziwy pisarz, mógłby coś zrobić, że czynlą c wybór wśród tej skata 
logii i panując nad tą obsesją zbrodni - można by może dać dzieło sztuki, więc 
krok za Villona i Baudelair'a. Tak, jak to teraz jest napisane - 'est t o cloaca ma
xima i co najwyżej materiał dla psychiatry. Myślę, że nawet ciekawy. 

:vlaj ą c w pamięci właśnie przeczytanego Geneta mialem wra'i;enie, ź e są zbrodnia 
rze z zamiłowania, z powołania, entuzjaści morderstw i że ja dzi k ie zwier.tęta \ 
dż ungli - tak oni kryją się w Central Parku„. 

K1ster dal mi do przeczytania maszynopis p owiesci. O Boże! Cói to za plugastwo, 
cóż to za ponura historia, tym bardziej ponura, ż e to nie tylko obserwacj a życia, ale 
i jego filozofia. Pisarstwo to jest mniej puszczone, mniej kaw aleryjskie niż powiesci 
Wi tk acego, ale: obłędy panseksualizmu i zarazem trze źwość myś li jest właśnie z n iego. 
Nie doczytałem tego do końca i przyznam się, że byłem rozczarowa ny, jeśli chod~ 1 
o rzekome zuchwalstwo obrazów i wyraxów. Po .Jean Genecie i różnych młodych 
Amerykanach trudno doprawdy czymś nas jeszcze zadziwić. W każdym razie me 
chciałbym znać autora osobi~ cie. 

Zdanie z Jean Geneta: „Pewna dama powiedziała mi: - '\Ioja służąc a powinna 
być szczęśliwa, daję jej moje sukienki. - Doskonale, cz y ona daje pani swo je?''. 

Zacząłem czytać k.siążkę Sartre•a o Genecie: „Saint-Genet". Zdaje mi się, że tych 
przeszło pięćset stron dadzą mi radę i że zrewiduję to, co myślałem dotąd o tym 
typie. A swoją drogą jest to fantastyczne plugastwo. 

Wizja Polski - ni mniej ni więcej tylko u Geneta w chwili, gdy ibliźa się do 
polskiej granicy, aby ją przekroczyć jak.o zlodziej w „poszukiwaniu prac y": ,;Idealna 
linia przekraczała pole żyta, jasnego, niczym blond włosy mlodych Polak.ów ; była w 
nim łagodność i delikatność tej Polski, o której wiedziałem, ż e w swej historii do
znawała ona stale nowych ran i ciosów". A później mówi o „białym orle, co szybuje, 
niewidzialny w południowym niebie" i o sobie, że przekroczywszy tę gran icę „mia
łem pewność, iż jestem postacią heraldyczną, wokół której uformował s ię nagle na
turalny herb: niebiesl<i lazur, złote pole, słońce, łasy". Nie ma co gadać, to jest b a r
dzo piękne, zarazem wyrafinowane i proste, zarazem w duchu najbanalni jszyc h. 
uproszczeń i oryginalne jak każda prawdziwa zt uka. Zdumiewające. ?. e nawet t en 
gwałciciel ostatni z ostatnich, wiedział o Polsce, le była najnieszc-zę sliwsza :t. nie
~zcz~Sliwych. 

.JAN LECHOŃ „ DZIENNIK I" 
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