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Pokojówki - na pozór proste.
Trzy zwariowane kobiety, uzależnione od siebie.
Tylko wyjść i zagrać. Ale w tekst wpisane jest tyle
tropów że każdy wydaje się atrakcyjny. Przychodzi
trudny moment nie da się zagrać wszystkiego - bo
WSZYSTKO w teatrze znaczy NIC.
Trzeba dziś podjąć decyzję ... trochę życie trochę
poker.
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Ewa Czajkowj,ka

Solange
Jean Genet

U rodzony w Paryżu w roku 191 O
z nieznanego ojca, oddany przez matkę do przytułku w wieku 10 lat oskarżony został o kradzież i skazany na dom
poprawczy. Odtąd jest zawodowym
złodziejem, włóczęgą, żebrakiem, dezerterem, wielokrotnie skazywany na
więzienie. Właśnie w więzieniu napisał swój „Dziennik złodzieja". Odzyskał wolność dzięki poparciu słynnych
pisarzy, przede wszystkim Jean Paul
Sartre'a. Jego utwory powieściowe wydawano półlegalnie jako nieprzyzwoite i sadystyczne. Jego sztuki teatralne,
reżyserowane przez sławnych inscenizatorów takich jak Louis Jouret, Peter
Brook, Roger Blin, były publicystycznym skandalem, wywoływały uliczne
manifestacje sprzeciwu. Ale około roku
1959 ugruntowały światową sławę Jeana Geneta jako jednego z najwięk
szych twórców XX wieku.

Spotkanie z Genetem w trakcie prób „Pokojówek"
ograniczyło w jakiś dziwny sposób moje kontakty mię
dzyludzkie. Stają się one pełniejsze, kiedy gram, nadając jakiś tajemniczy rytuał. Zamykam się w świecie
patologii i wewnętrznej gorączki.
Genet zmusza do odgrzebywania w sobie i podgrzewania, podglądania „zza przysłowiowej firanki" i delektowania się złem. Taki świat odnaleźć można w
każdych izolacjach, zamknięciach - niestety coraz czę
ściej osacza nas.

Rafał

Matusz

Absolwent Wydziału Reżyserii i Dramatu krakowskiej
PWST 11996/. Asystent Jerzego Jarockiego w przedstawieniach „Pułapka" T. Różewicza, „Płatonow" A. Czechowa /Teatr Polski Wrocław/. Debiutował „Lekcją" E.
Ionesco w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym w Koszalinie. Realizował dwukrotnie „Łysą śpiewaczkę" /w Białymstoku i Kaliszu/.
Inne przedstawienia: „Droga w ciemności" R. Gawłowskiego /Teatr im. Kruczkowskiego, Zielona Góra/
część I „Czasu silniejszej" wg A. Strindberga /Teatr im.
J. Kochanowskiego w Opolu/, dwie jednoaktówki „Podział" i „Święcone na pół" J. Krzysztoforczyka /Teatr
im. Żeromskiego w Kielcach/.
Ostatnio zrealizował „Wariata i zakonnicę" S.I. Witkiewicza w Teatrze im . Bogusławskiego w Kaliszu.
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Inspicjent, sufler - Katarzyna Jędrzejczyk, kierownik działu techniczno-gospodarczego - Jerzy Przystupa,
- Wiesław Habel, rekwizytor - Zbigniew Banach, fryzjerka - Małgorzata Zając, garderobiana - Zofia
Czaja, brygadier sceny - Ryszard Pociecha, pracownia stolarska - Józef Kiełbasa, Eugeniusz Wroński,
pracownia plastyczna - Bogusław Bilik, Andrzej Krzyczmonik, pracownia krawiecka - Maria Kańduła, Jolanta
Kraj, organizator pracy artystycznej - Wioletta Ławniuk, biuro promocji i organizacji widowni - Małgorzata

światło

Gutwińska, Stanisława Jędrzejec.

GENET:
Gra erotyczna odkrywa świat
bez nazwy, który objawia się najpełniej w nocnym język u kochanków. Ale języka tego niepodobna zapisać. To ochrypły szept
do ucha w ciemnościach. O świcie pochłania go niepamięć. Odrzucając cnoty waszego świa
ta, zbrodniarze desperacko tworzą świat zakazany. Przystają na życie w tym świecie. Powietrze jest tam plugawe, ale
oni umieją nim oddychać. Lecz skoro zbrodniarze dalecy są
od was, to podobnie jak w miłości, odsuwają się od waszego świata i jego praw, a zarazem odsuwają i mnie. Ich świat
pachnie potem, spermą i krwią. Moja spragniona dusza i moje
ciało mogą mu się oddać bez reszty. Rzuciłem się w zło,
gdyż znalazłem w nim ten właśnie rodzaj erotyzmu N ie buntowałem się ani nie żądałem niczego.

Miłości szukałem zatem z myślą o katordze. Wszystkie
moje namiętności budziły nadzieję i pozwalały mi dostrzec
jej ucieleśnienie, przywodziły do mnie przestępców, oddawały mnie w ich ręce lub zapraszały do zbrodni .

La direction du theatre remarcie madame
Bnrunrn Sied/eckn, consultante de la firme
„Af/OA'', pour les produits de beaute, t(u'elle
a offerte a nos artistes.

Nie sądzę, bym był wysoko urodzony, ale niepewność
pochodzenia pozwalała mi rozmaicie je sobie wyobrażać.
Uzupełniałem je klęskami o bardzo szczególnym charakterze. Wydało mi się rzeczą naturalną, ż skoro już porzuciła mnie rodzina, obciążę się na dodatek kradzieżą i skłon
nością do chłopców, do kradzieży zaś dołożę zbrodnię lub
upodobanie do zbrodni. Świadomie odrzucałem więc świat,
który mnie odrzucił. Moje niemal radosne oddanie się najpodlejszym występkom znajduje być może przyczynę w
mej dziecinnej wyobraźni. Wymyślała ona sobie tamtego
przez wszystkich porzuconego, drobnego, wyniosłego
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chłopca i wiodła go przez miraże parków, zaludnionych
niczym posągami - służbą, pałacami, ślubnymi sukniami,
ceremoniami żałobnymi i weselami. Później, lecz niewiele
później, marzenia te wyczerpią się ostatecznie w życiu
podłym i nędznym, a swe krańcowe zaprzeczenia znajdą w
zakładach poprawczych, więzieniach, prostytucji i poniże
niu, Wówczas ozdobami tymi (podobnie jak łączącym się
z nimi szczególnymjęzykiem), w które stroiły się moje umysłowe przyzwyczajenia, ozdobami i zarazem przedmiotami mego pożądania, przystroiłem swąrzeczywistąkondy
cję, najpierw jednak los nazbyt upokarzanego dziecka, co
znajdzie zaspokojenie w znajomości bytu więziennego.

Nous remercions rlirlement monsieur tt'it11/tt' Gut,
directeur tJeneral de Hennult „Z'O/J/At'', pour
nous arloir aide a preparer ce spectacle.

Proszę mnie dobrze zrozumieć: jeżeli zbrodniarz ma
odwag, zdecyduje się zostać tym, czym uczyniła go zbrodnia. Łatwo mu znaleźć usprawiedliwienie, w przeciwnym
razie - jakby żył? Znajduje je w
swej pysze. (Proszę zauważyć nadzwyczajną moc twórczą pychy w
dziedzinie słów, podobnie jak
gniewu). Zamyka się w swojej hań
bie władzą swej pychy: słowa, które oznacza wolność najzuchwalszą. Zamknięty w swej hańbie,
spowija się własną ślina, przędzie
jedwab, swoją pychę . Nie jest to
strój naturalny. Winny utkał go, by
się osłonić, a purpurowy kolor
nadał mu dla większej urody. Nie ma pychy bez poczucia
winy. Jeżeli pycha jest najzuchwalszą wolnością- Lucyferem, co walczy z Bogiem - jeżeli pycha jest cudownym płasz
czem, w którym dumnie stoi moje poczucie winy i który z
niej został utkany, chcę być winny. Winny jest istotą wyjąt
kową (wina wyjaśnia i porządkuje), gdy zaś ma on twarde
serce (gdyż nie wystarczy popełnić zbrodni, trzeba jeszcze
na nią zasłużyć i zasłużyć
także najej popełnienie),
wzniesie go ona wysoko
i ustawi na cokole samotności. Samotność nie została mi dana, sam ją zdobyłem. Prowadzi mnie ku
N<'niej pragnienie piękna. W niej chcę się określić, wyznaczyć
me kontury, porzucić nieład, uporządkować się. Fakt, że byłem złodziejem kazał mi uwierzyć w wyjątkowość tego zawodu.

Nous remercions beaucoup monsieur l?vsr11rd
tilusr11K, proprietaire de Fitness C/uuJ?ELA,1'~
9race a qui fes acteurs 9ardent leur forme.

A jednak dobrze się dzieje, że moje poczucie odrębno
bierze swe imię z działalności a społecznej: kradzieży.
Niewątpliwie dumny z siebie zbrodniarz zawdzięcza swoją odrębność
społeczeństwu, niemniej musiał ją
już uprzednio posiadać, by społe
czeństwo stwierdziło jej istnienie i
uznało ją za zbrodnię. Chciałem mu
({°€
się przeciwstawić, a ono już zdążyło mnie potępić, karząc we mnie nie tyle nawet czynnego
złodzieja, ile niezłomnego wroga, którego niezależny umysł
budzi w nim strach.
ści

Chciałbym stać się

moimi dawnymi towarzyszami nieim glorii, w której
chodzą, a z której korzystam w nie najczystszych zamiarach. Talent to uprzejmość wobec materii, pod jej wpływem
to, co dotąd było nieme, poczyna śpiewać. Siłą mojego talentu będzie miłość, którą żywię do wszystkiego, co składa
się na świat więzienia i katorgi. Nie zamierzam przeobrazić
tego świata by go przybliżyć do waszego życia, nie wniosę
weń ani pobłażania, ani litości : znajdę w złodziejach, w zdrajcach, w mordercach, w złych, w przewrotnych głębokie pięk
no - piękno wklęsłe - którego wam odmawiam.
doli,

...

dziećmi nieszczęścia. Zazdroszczę

Nous t/oudrions aussi remercier madame
Krvstvn11 L11t11/11, presidente de la radio
„AJAKS~ pour son patrona9e.

Gdy patrzę w przeszłość, widzę tylko szereg czynów ża
To o nich opowiadają moje książki. Przystroiłem
je tam różnymi przymiotnikami, dzięki czemu jestem szczę-
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śliwy, gdy je wspominam. Byłem oto tym małym nędzarzem,
który zaznał jedynie głodu, upokorzenia ciała, nędzy, strachu i poniżenia. Z tych właśnie posępnych atrybutów wysnułem rację swej chwały.

Katarzyna Jędrzejczyk
Dariusz Januś
Janina Stycuła
Adam Łabno
Asterias Sp. z o.o. j.v. ZPChr
33-113 Zgłobice
ul. Zgłobicka 69
Tel. (0-14) 743-339

Wy wszyscy, co mną gardzicie składacie się również z
takich właśnie nieszczęść, nigdy jednak nie będziecie zdolni uświadomić sobie tego strachu, a zatem zdobyć pychy, to
jest poczucie sił, które pozwala stawić czoło nędzy- nie wła
snej nędzy, lecz tej która jest samą esencją ludzkości.

Tarnowski Teatr im. Ludwika Solskiego
Ul. Mickiewicza 4
33-1 OO Tamów
Sekretariat tel./ fax (o 14) 21-02-00
Biuro promocji i organizacji widowni
rezerwacja biletów w godz. 8.00 -16.00
tel. (014) 22-14-77, 21-58-66 c. 22-12-51(52)
Kasa czynna codziennie (oprócz poniedziałków)
w godz. 9.00 - 13.00 i 16.00 - 18.00
oraz na dwie godziny przed spektaklem
e-mail: teatr@tamow.ipl.net

Na afiszu
Gabrela Zapolska

MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ
reż. Stanisław Świder, scen. Krystyna Kuziemska

reż.

William Szekspir
SEN NOCY LETNIEJ
Zbigniew Najmoła, scen. Iwona Bołądź

reż.

Ewa Marcinkówna
SZALONA KLASA
Ewa Marcinkówna, scen. Witold Pazera

reż.

Julian Tuwim i inni
LOKOMOTYWA
Mariusz Szafarz scen. Krystyna Szafarz

Janusz Głowacki
ANTYGONA W NOWYM JORKU
reż. i scen. Stanisław Banaś
Krzysztof Jaw orski
SZEHEREZADA CZYLI DISCO POLO LIVE
reż. i scen. Andrzej Celiński
Jerzy Pilch
MONOLOG Z LISlEJ JAMY
reż. i scen. Wiesław Hołdys
Edward Stachura
STED
reż. i scen. Stanisław Świder
Jean Genet
POKOJÓWKI
reż. scen. Rafał Matusz

W próbach
Bruno Schulz
SANATORIUM POD

KLEPSYDRĄ reż. Wiesław Hołdys

Zbigniew Herbert
DRUGI POKÓJ reż. Stanisław Świder
Aleksander Fredro
ZEMSTA reż. Stanisław Świder

