
ltOKOJÓWKI 



J~ANG~N~T 

' „QKQJQWKI 

przekład - ALlJ(SANDfR. WAT 
retyseria i scenografia 

JÓZEf JASlflSKI 
współpraca scenograji.czna 

Z'fqMUNT PR.OŃCZ'IK 
asystent reżysera 
EW.A J.ASlflSKA 

wykorzystano arię "E strano ... " 
z opery Giuseppe Verdiego "Traviata" 

w wykonaniu Marii Callas. 

obsada: 

SO LANGE - Lt8t.A W 08TA8ZK/t W/CZ 
CLAIRE - PA WEt WIŚNIE WSKI 

PANI - EW.A JASlflSKA 

inspic;jent - Wiolettt1 Meclr11t 

. 
premiera 

na Małej Scenie 
- 2 października 1994 r. 

Dyrektor Naczelny 1 Artyslyczny 
JÓZff J,A,$/ELSKI 

Kierownik Techniczny 
WOJCIECH qÓRJW 

Kierownik prac. krawiecki.ej 
qrt:Wfl!d f'rzdtlz1~c-łt1 

Kierownik prac. stolarski.ej 
Zifgmunt Poleć 

Kierownik prac. malarskiej 
Zifgmu11t f'rończ'f-ł 

Kierownik prac. akustycznej 
ZP;?t1ew f'htrz-łow&ł/ 

Główny elektryk 
l(dz/1111erz Kowt1ls,{/ 

Garderobiane 
qrt1Ż'f11t1 w11t1 

Meh111t1 Mimt1ec 

Brygad2ista sceny 
ZP;?t1ew Wt1~ń 

/(ierowni.k Działu Marketingu l Upowszechniania 
,A,bq4 Kowt1/s-łt1 

Dzlal Marketingu I Upowszechniania 
Teatr Dramatyczny w Elblągu 

82-300 Elbląg, Plac K. Jagiellończyka 1 
tel. 345-212 



JEAN GENET: TO PRZYSZŁE 

S.klonność do ostrych barw - biel cynkowa, czern, czerwień, 
oranz, fiolet; do karykaturalnych rysów twarzy - przyprawione 
nosy, sztuczne podbródki, kontrastowy makijaż; do zawodów 
"znacznych", znajdujących się na szczycie lub dnie hierarchii 
społecznej - królowa, biskup, złodziej, prostytutka; gwałtowne 
wonie - . perfumy, gówno, brud, które pozwalają człowieka 
powąchac; pelne ś~1atlo, które pozwala człowieka zobaczyć: 
koturny, które maią podwyższyć człowieka, lustra, które 
pomn~żają człow_ieka; śpiew, wycie, przekleństwa, wrzaski, 
wyrazisty gest, ktory ma obecność człowieka spotęgować . I ten 
fakt trudn~. do zrozumienia, trudny do opisania: 1m ostrzej to 
wszyst~o bije w zmysły , im bardziej jest naoczne, tym dokładniej 
znika sam czlowiek. 

Konflikt społeczny, pokazany w "Pokojówkach", udawadnia 
tylko p_ozorność społecznego konfliktu - ponieważ Pani jest w 
całości wytworem sług, a sługi - w całości wytworem Pani. 

Człowiek zaczyna się na zewnątrz . Proces rodzi się w 
~ewnętrz„n?ści. 1 kieruje ku wnętrzu. Ku "wnętrzu"? Czy kategoria 
'wnętrza 1est_jeszcze w ogóle potrzebna? Przecież to wszystko, 
co nas tak niepokoi w dramaturgii Geneta i co byliśmy skłonni 
n~~wa.ć ''kła~stwem" •. "pozorem", jest jedynym sposobem, a 
1ak1 ~yc 1 e ludzkie objawia się ludzkim oczom. 

Zycie wyzwolone z pozorów, "wewnętrzna prawda" człowieka 
- to są abstrakcje: nikt ich nie widział, nie dotknął, nie dotknie nie 
zobaczy. Człowiek istnieje tylko w tym, co uzewnętrznia - w iym, 
dzięki temu i poprzez to, co potrafi wyrazić . Proces, któremu 
podlega, ma dwa oblicza: z jednej strony - człowiek 
ekste~ioryzuje się, z drugiej - zewnętrzność działa na 
czł~w1~ka'. ale w o~u wypadkach jedyny dowód jego istnienia 
z~a1du1e się w św1_ec1e zewnętrznym. Jest zupełnie tak, jak gdyby 
os postępu, ktorą dotychczas przeciągano przez Judzkie 
wnętrzności, zestala umieszczona na zewnątrz . Człowiekjest 
tylko narzędzie~ postępu, ~ługą postępu - zawsze slugą rzeczy 
gotowych, choc1az nazywa ie swoim wytworem. 
. Tak, j~ststwórc~, ale bez pośrednictwa świata zewnętrznego 

nie potrafi dotknąc sam własnej swojej prawdy - dlatego 
potrzebn~ jest mu lus~ro. Ileż luster w dramatach Geneta I Akcja 
Balkonu zaczyna się przed lustrem; Claire i Solange w 
"Pokojówkach"przeglądają się w poślinionym pantofelku Pani; 
szeregowiec Pierre w "Parawanach" ogląda siebie w krawacie 
swego dowódcy. 

"Nie trzeba grać tej sztuki tak - pisze Genet w przedmowie 
do "Balkonu" - jakby była satyrą na to czy tamto Jest ona 
gloryli.kacją _Obrazu i Odbicia, i tak należy ją grać . Tylko wtedy 
Ujawnia się Jej wymowa - satyryczna albo i niesatyryczna. 

W ~ram.at~rgii Geneta na początku znajduje się wytwór. 
Wszystkie sp1ęc1a dramatyczne -kontakty między ludźmi , kontakty 

czlow!ek~ ze światem zewnętrznym , świata zewnętrznego z 
czlow1ek1e'.11- są kontaktami wytworów Albo lepiej: kontaktami 
przedm1otow. A skoro tak jest, to i język, którym przedmioty s i ę 
porozumiewają, musi być we wszystkich wypadkach ten sam. 

Trudno znaleźć dostatecznie wielką albo dostatecznie dowcipną 
formułę dla tego, . co tutaj zostało utożsamione . To, co 
dotychczas nazywaliśmy podmiotem, iest równoznaczne ze 
swoim obrazem; obraz - utażsamiony z tym, co nazywamy 
"znaczeniem";przedm1oty są Jedynym dowodem na to, że jeszcze 
istnieje c~lowiek. Już me: "Biskup z pomocą kata" - ale: "Mitra jest 
porozumieniem Biskupa z wiernymi", "Kat - porozumieniem 
?ędzlego z podsądną" . Nawet kontakt człowieka z samym sobą 
jest kontaktem dwu przedmiotów - jego warunkiem 1est lustro. 

CzłO\.'łiek jest stwarzany modelowany rządzony od zewnątrz. 
Wszystkie. kontakty, jakie zawiązują się między ludźmi, są 
kontaktami przedmiotów. Konieczność ceremonialu, konieczność 
ze~nętrznego 1 widocznego gestu jest już zawarta w powyższym 
stwierdzeniu. ~prawdzie człowiekowi wydaje się niekiedy, że 
walczy o ""'.ołnosć, ale on walczy tylko o Inny rodzaj więzów, które 
go rnacze1 "stworzą", bo inaczej ograniczą. Być człowiekiem 
- to znaczy zawsze. być obrysowanym z zewnątrz . To, co ludzie 
~azywają "brakiem wolności", "brakiem Boga", to co odczuwają 
Jako "potrzebę nowych, gorących treści 8, tym, czego oczekują 
naprawdę -Jest Nowy Gest To, co nazywają "teatrem" -jest częścią 
ludzkiej natury. 

W "Po~ojówkach_" Genet pokazuje ludzi pozbawionych 
we~nętrzneJ prawdy; ich prawda wyszla na zewnątrz , mówilem 
- osiadła na sukniach długo, aż nie znajdziemy innego słowa, aby 
to nazwać . Mówią przecież sami o "kłamstwach i wahaniach, które 
prowadzą do wielkiej p r z e m i a n y". 

"Czy te panie - Pokojówki i Pani -bredzą? Jak ja, co dzień rano 
kiedy się golę przed lustrem; albo w lesie, kiedy myślę, że jestem 
sam. Owszem to jest bajka, a więc odmiana opowieści 
alegorycznej, która zapewne miała na celu. kiedy ja pisałem, 
wzbu~zente we rr:nie obrzydzenia do siebie samego, bądz 
Pf!ec1wme, s.'<rywa1ąc„. Celem drugorzędnym było wzbudzenie 
nt~sma~~' złego samopoc7ucia_ na widowni„. Bajka. Trzeba jej 
w1e_rzyc ~ zarazem .me w1erzyc, po to ;ednak, aby można by/o 
uw1e:zyc, aktorzy nte mogą grać trybem realistycznym. 

Swiętymi czy nie - ale są te służące na pewno potworami. Jak 
my, kiedy marzymy sobie o tym i owym. Nie umiejącpowiedzieć 
dokładnie czym jest teatr, wiem dobrze, czym zabraniam mu być: 
opisem codziennych gestów zobaczonych z zewnątrz. Idę do 
teatru, ~by .zobaczyć na scenie siebie (odtworzonego w jednej 
pos!a.c!, Jf!ki".1 f?Ym nie po.trafi/ lub nie odważył się zobaczyć czy 
wysm~; ~1eb1e ;ednak takiego, jakim wiem, że jestem. Zadaniem 
aktorow;est zatem podjęcie gestów i rekwizytorów, które pozwolą 
im pokazać mnie -mnie samego;pokazać mnie nago, w samotności 
i w uciesze, ;aką budzi samotność. "(GENET) 

Jan Błoński 
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