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(. ) Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę; na Kaina zaś i na jego ofiarę nie chciał patrzeć. 

Smuciło to Kaina bardzo i chodził z ponurą twarzą. Pan zapytał Kaina: „Dlaczego jesteś smutny 

i dlaczego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; 

jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty 

masz nad nim panować''. Rzekł Kain do Abla, brata swego „Chodźmy na pole". A gdy byli na 

polu, Kain rzucił się na swego brata Abla i zabił go. 
Księga Rodzaju 4, 4-8 

Poczucie niższości, niepewności, nieudolności jest tym, co vvymusza na dziecku vvyznaczenie 

sobie pewnego celu, ono też pomaga w jego kształtowaniu. Już w pierwszych dniach dzieciństwa 

daje się zauważyć dążenie do zaprzątania sobą uwagi rodziców, do jeJ wymuszania. Są to 

pierwsze objavvy obudzonego dążenia do znaczenia, rozwijającego się pod wpływem poczucia 

niższości i prowadzącego dziecko do tego, aby wyznaczyło sobie jako cel wywyższenie się 

ponad cały świat otaczjący. 
Alfred Adler, Znajomość czfowieka 

Krzysztof Nazar 

* * * 
Pokojówki Geneta to rodzaj traktatu o nienawiści tak potężnej, wszechogarniającej 

i pierwotnej jak biologia, zmysły, seksualny popęd, zniewalający rozum. 

To traktat o bezradności wobec konstrukcji świata trwającej od chwili, gdy obok 

samotnego człowieka stanął drugi człowiek i zrodziła się zależność. Gdy zjawił się trzeci 

- pojawiła się hierarchia, a za nią pycha i dominacja, akuszerki buntu. 

To traktat o jałowej walce, by siebie zaakceptować, by siebie pokochać takim, 
jakim się jest 

To pokraczny hymn o potrzebie bycia szczęśliwym, o potrzebie wyzwolenia się 

z nielubienia siebie. 

To traktat o anatomii buntu, o bezrozumnej żądzy zemsty, to traktat o potrzebie 

zniszczenia istniejącego porządku świata nawet kosztem unicestwienia siebie. 

W adaptacji skreślona została postać Pani; w ten sposób - sądziłem - wzmocni się 

uniwersalizm tego hymnu o naturze człowieka: naturze pokracznej i wzruszającej, godnej 

potępienia, ale też wymagającej współczucia, naturze, która musi się odnaleźć jakoś, w 

może niesprawiedlivvym, ale koniecznym porządku świata. Nie ma Pani, ale uczucia i umysły 

Pokojówek są zniewolone samym faktem jej istnienia. Nie konkretnymi cechami, nie 

przywarami ludzkiej istoty, ludzkimi ułomnościami - nieważne jaka jest Pani, ważne, że 

istnieje. To Pokojówki nadają jej cechy, przed którymi nie ma ucieczki. 

W tej biologicznej, sadomasochistycznej psychodramie o niespełnieniu bohaterowie 

naiwnie wierzą w moc pragnienia, w siłę pożądania mogącego w sposób cudowny 

naprawdę zmienić ich los i los ludzkości. 

Wolności jednak nie zdobywa się nienawiścią i chęcią podpalenia świata. Może w 

czasach zbliżającej się groźby globalnego zniewolenia wierność zasadom moralnym 1 wiara 

w hierarchię wartości, która jest ponad kapryśną i niesprawiedliwą hierarchią świata, to 

jedyny sposób obrony przed rozpaczą i bezradnością? W tych niesprzyjających warunkach 

panoszenia się nieuczcivvych zasad „Król" może być mentalnie „Pokojówką", a „Pokojówka" 

- „Królową". 

Kraków, 20 stycznia 2002 roku 

3 



W naszej epoce 

każde zbyt wyraźne 

uprzywilejowanie 

odbywa się czyimś 

kosztem, 

tak jak to jest, 

kiedy dzielimy ciasto 

z truskawkami. 

Jean Guitton 

Sergiusz Sterna - Wachowiak 

SZUKANIE NIE-LOKAJA 

W CZŁOWIEKU 

Solange i Claire, dwie siostry, jak Kain i Abel, uwikłane 

w namiętną zazdrość, czyli ambicję. Żyć zamiarem, 

intrygą, zbrodnią nawet, byle zaznać nie-lokajstwa w 

człowieku. Niższość i wyższość , gorszość i lepszość , 

pokojówka i pani - w finezyjnej sztuce o człowieku, 

który chce być wyższym i równiejszym w sprawiedliwym 

św1ec1e. 

Kain sm ucił się i chodził z ponurą twarzą, gdy Bóg 

nie chciał spojrzeć na niego i na jego ofiarę, a wejrzał 

na Abla, Kainowego brata, i jego ofiarniczy stos. Co to 

za uczucie, które prowadzi do zbrodni? W Pokojówkach 

Jeana Geneta (prapremiera 1947) zbrodniczy zamiar, 

podobnie jak w biblijnych dziejach Kaina i Abla, wynika 

i urzeczywistnia się ze smutku, poniżenia, wstydu, biedy, 

zażenowania. Człowiek nie umie, nie chce być „poniżej", 

obojętnie, czy jest to „poniżej" brzydoty czy biedy, 

odrzucenia czy kalectwa, niemożności czy upadku. Tych, 

którzy z jakichś powodów są czy choćby tylko czują się 

„poniżej", ogarnia przemożny wstyd, nieukojony smutek, 

głębokie zażenowanie. Mogą zabić, zniszczyć świat cały. 
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„Służba nie należy w ogóle do rodzaju ludzkiego" 

„ - Ojcze, Jestem służącą .. - Wspaniale I - I jestem z tego bardzo dumna. - Ja również 

jestem dumny z tego, że jesteś służącą, moja córko. - Ojcze, kiedy mam na sobie mój 

uniform, czuję się bardzo dobrze ... - Świetnie! - LepieJ, niż moJa pani ... - Bardzo dobrze! 

Rób wszystko z wielką miłością I Wszystko z wielką miłością I Słyszysz? - Tak, ojcze . -

Z wielką miłością. - Tak. - Rób to dla Rodziny Nazaretańskiej. Przyłącz się do Najświętszej 

Maryi Panny, naszeJ Matki, kiedy będziesz wykonywać te wszystkie prace. A jeśli w domu 

są mate dzieci, pomyśl o Bożym Dzieciątku i rób to dla Bożego Dzieciątka i również dla 

tych małych dzieci, dlatego, że masz traktować je z miłością. Zobaczysz wtedy, jaka to 

radość, jaka radość ... ". 

Ta rozmowa blog osławionego Josemarii Escrivy w Buenos Aires w 197 4 roku była 

dialogiem ze służącą, na którą Bóg spojrzał Jak na Abla i jego stos ofiarny. Ksiądz Jan 

Twardowski powiada, że Pan stworzył świat różny i że gdyby wszyscy byli równi, nikt 

nikomu nie byłby potrzebny. Wiemy oczywiście, że na świecie potrzebni są nie tylko lekarze, 

adwokaci, poeci i nauczyciele, ale także śmieciarze, policjanci, strażacy i pielęgniarki . W 

rzeczywistości Abla Bóg patrzy na jednych i na drugich, 1 sprzątaczka mówi do ojca Escrivy 

o swojej dumie i samopoczuciu lepszym od nastroju pani. 

W rzeczywistości Kaina nie ma miejsca na dobre samopoczucie i dumę; nierówność 

ludzi nie jest dana na to, by każdy był każdemu potrzebny. Przeciwnie. Nierówność dzieli 

ludzi na tych „poniżej" i tych „powyżej", gorszych i lepszych. „Poniżej" i „powyżej" w 

Pokojówkach Geneta podszywają społeczną strukturę świata, gdzie „służba nie należy 

w ogóle do rodzaju ludzkiego". A ponieważ nie ma rzeczywistości „ poza" społeczną 

strukturą świata - Bóg nie patrzy na świat Kaina - także rzeczywistość okazuje się podszyta 

antynomią tego, co „powyżej" 1 tego, co „poniżej" . 

Po jednej stronie, w świecie Pani, za „barykadą z kwiatów", rzeczywistość „powyżej". 

Wachlarz, kleinoty, pantofelki, suknie (biała, szkarłatna, czarna), agrafki, perfumy, jedwabie, 

szminki, pudry, kluczyk od sekretarzyka, liściki, wykwintne rękawiczki, lakierki. Po drugiej 

stronie, w świecie Claire 1 Solange, tam, gdzie „ołtarz kuchni" - rzeczywistość „poniżej". 
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Jeżeli twarze 

robią się inne 

zależnie od tego, 

czy są oświetlone 

z dołu, czy z góry -

to czym jest twarz? 

Czym jest 

cokolwiek? 

William Golding 

Miotła, szczotka, wiaderko, kuchenne rękawice, fartuszek; mycie podłóg, czyszczenie 

butów, obieranie cebuli, skrobanie marchewki i „cicha czkawka zlewu" . 

„Nie będę więcej klękać. Mam dość" 

Wstać z klęczek. Wydostać się z „poniżej", wyprostować się. Dążyć do tego, ćwiczyć 

się, wciąż próbować, zbierać się na odwagę . Żyć zamiarem, ambiqą, intrygą - nie znaczy 

u Geneta: odwrócić proporcje, dokonać rewolucji, przejąć władzę. „Nie myślałem nigdy 

o buncie, gniewie lub jakimkolwiek podobnym uczuciu" - pisał autor Balkonu. 

Bohaterowie sztuk Geneta nie pragną rewolty życia społecznego, przekonani, że jego 

podszycie „niższością" i „wyższością" jest trwałe i niezmienne. Być „poniżej" jest tak samo, 

jak być brzydkim, kalekim, innym, i społeczna struktura świata już prędzej jest przejawem 

jego urządzenia elementarnego, czyli - nie sposób powiedzieć tego inaczej - czyli 

biologicznego. Decydują tylko żądze, namiętności, gra marzeń z możliwościami, w rezultacie 

której „pani" i „pokojówka" okazują się funkcjami czy rolami, jak w teatrze. „Dzięki mnie 

istniejesz i odważasz się urągać! Nie masz nawet pojęcia, jak trudno być panią" - mówi 

Claire, wcielając się w Panią. A wcześniej wyjaśnia Solange jej „poniżej" jako funkcję swojego 

„powyżej" i wytwór gry: „Tylko i wyłącznie dzięki mnie istnieje sługa. Dzięki moim krzykom 

i gestom". Jak w antycznej tragedii, jak u Szekspira - nad światem Geneta także jak fatum 

ciąży niemal przyrodnicza determinacja . „Wprawdzie człowiekowi wydaje się niekiedy, że 

walczy o wolność, ale on walczy tylko o inny rodzaj więzów, które go inaczej <stworzą > , 

bo inaczej ograniczą. Być człowiekiem - to znaczy zawsze: być obrysowanym z zewnątrz" 

(Andrzej Falkiewicz w eseju Jean Genet: to przyszle). 

Między „powyżej" rzeczywistości, tam, gdzie buduar Pani a „poniżej" tej samej rze

czywistości, tam, gdzie „ołtarz kuchni" Pokojówek - Genet ustawia lustra. „Po kilkunastu 

kwestiach - zauważa Jan Kott w Szekspirze wspófczesnym - zaczynamy zdawać sobie 

sprawę, że była to gra, że nie ma na scenie ani Pani, ani Słuzącej, tylko dwie siostry, z 

których jedna udaje Panią, a druga swoją własną siostrę. Grają komedię buntu i poniżenia. 

W Pokojówkach są trzy kobiece role, Pani i dwie siostry, ale Genet w komentarzach do 

9 



Bunt. Absurd zakłada brak wyboru. Żyć to wybierać. 

Wybierać to zabijać. Sprzeciwem wobec absurdu jest 

zabójstwo. 

Albert Camus 

sztuki żąda, żeby wszystkie role grali mężczyźni. Namiętność Jest jedna, ma tylko różne 

twarze: mężczyzny i kobiety, wstrętu i adoracji, nienawiści i pożądania". I dalej: „Granice 

między iluzją i realnością, między przedmiotem i jego odbiciem powoli się zatracają". 

Można powiedzieć - i Jan Kott tak powie - że ta gra jest teatrem, „teatrem Społeczeństwo", 

jak nazwie Ją Falkiewicz. „Teatr zawiera w sobie - czytamy w Szekspirze wspófczesnym -

wszystkie ludzkie relacje, ale nie dlatego, że jest ich lepszym lub gorszym naśladowaniem. 

Teatr jest obrazem wszystkich ludzkich relacji, dlatego, że jego zasadą jest fałsz. Fałsz 

pierworodny jak grzech pierworodny. Aktor gra postać, którą nie jest. Jest tym, kim nie 

jest. Nie jest tym, kim jest. Być sobą, to znaczy tylko grać własne odbicie w cudzych 

spojrzeniach". 

Nie można się uwolnić od tej sytuacji gry, można tylko ponawiać obrzęd, oczekując 

przemiany. Lecz przemiana, ostateczna, trwała zmiana świata, w którym nie będzie luster, 

gry odbić, funkcyj i ról społecznych - nie jest przecie możliwa. Nie jest możliwa w tym 

sensie, by zaznać nie-małpy w człowieku, nie-lokajstwa w świecie, nie-teatru w teatrze. 

Mimo rewolt, a nawet obrzędów - człowiek i tak pozostanie podszyty małpą, świat lokaj

stwem, a teatr teatrem. 

Coś zrobić, doprowadzić wreszcie do końca, samemu coś zdziałać, według siebie tylko, 

naprawdę - to jeszcze nie czynić, lecz zaledwie żyć zamiarem. „Pokojówki dostarczają nam 

<najniezwyklejszego przykładu owych kołowrotów bytu i pozoru, urojenia i rzeczywistości> 

(Sartre): każda z obydwu pokojówek widzi w drugiej swój obraz i odbija się w nim. Każde 

z kolei widzi obraz swej pani, ale, jak podkreśla sam Genet, każda pokojówka to w rzeczy

wistości młodzieniec, i ten młodzieniec sam jest aktorem, który zwraca się do widzów. 

Ci z kolei, powróciwszy do domu, stwierdzą, że wszystko jest tam jeszcze bardziej fałszywe, 

niż w teatrze" (Paul Surer, Współczesny teatr francuski). 

Powstać z klęczek, jeśli klęczenie jest albo determinantą, albo funkcją, albo grą odbić? 

„Nie mogę już znieść wstydu i poniżenia" 

Spot.kania z dramaturgią Jeana Geneta często skłaniają do poszukiwania tego, co 
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Co wydaje ci się najbardziej ludzkie? - oszczędzić komuś 

wstydu. 
Co jest pieczęcią osiągniętej wolności? - przestać wstydzić 

się samego siebie. 
Friedrich Nietzsche 

Claire BARBARA KAŁUZNA 

Solange MARIA RYBARCZYK 

inscenizacja, 
reżyseria KRZYSZTOF NAZAR 

scenografia MAREK BRAUN 

kostiumy ANNA POPEK 

inspicjent IGA FIGIEL-IDZIAK 

scena nowa, premiera 15 marca 2002 roku 



Masochistyczna zależność uchodzi za miłość albo wierność, 
poczucie niższości - za adekwatny wyraz rzeczywistych 
ułomności, a cierpienie - za wyłączny rezultat nie dających 
się zmienić okoliczności. 

Erich Fromm 

konkretne - fundamentu ludzkiej rzeczywistości - pomiędzy fantomami, metaforami, grami 

odbić. Jest tak wówczas, gdy nie wystarcza nam już słynne genetowskie wyjawienie 

rzeczywistości, zapisane według mnie najwnikliwiej przez Andrzeja Falkiewicza. „Życie 
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 tym, dzięki temu i poprzez to, co potrafi wyrazić". I jeszcze: „Człowiek nagi występuje 

w podręcznikach medycyny i biologii. Wszędzie indziej jest swoim własnym obrazem - jest 

tym, i tylko tym, i niczym więcej ponad to, co z siebie, za pośrednictwem świata zewnętrznego, 

uzewnętrznił. Poddany dwustronnemu procesowi, jest zwierciadlanym odbiciem świata 

albo zwierciadłem, w którym świat się przegląda - nikt nie potrafi rozstrzygnąć, które z tych 

dwu określeń jest bardziej prawdziwe" (Jean Genet.· to przyszłe.) 

Tak więc człowiek Geneta jest stwarzany, modelowany, rządzony od zewnątrz - i właśnie 

ta moc zewnętrza jest zdaje się jedyną silą sprawczą naszych charakterów, czynów, zamiarów. 

W świecie Kaina oczywiście, na który nie patrzy Bóg; w świecie braku, nieobecności Boga. 

Międzyludzkie relacje i więzi, czyli w ogóle „to , co międzyludzkie" - zbudowane jest z 

uczuć, jedynych konkretów, jakie „wytwarzamy" i uzewnętrzniamy. Nie ma prawdy 

wewnętrznej - dodaje Falkiewicz - „prawda wyszła na zewnątrz, mówiłem - osiadła na 

sukniach i kapeluszach" Na zewnętrzu, „na sukniach i kapeluszach" z ich „poniżej" i „po

wyżej" osiadła nienawiść, miłość, pycha, zazdrość, pokora, wstyd; osiadły uczucia. 

Pokojówki odprawiają obrzęd, używając go jako wehikułu, który ma przenieść je czy 

doprowadzić do momentu przesilenia uczuć i jakiegoś spełnienia w zbrodni na Pani, 

jednoznacznej z zagładą całej „nie do przyjęcia" rzeczywistości Wehikuł rusza i porusza 

się dzięki paliwu, którego Claire i Solange muszą mu wciąż dostarczać: atawistycznej, 

wprost biologicznej nienawiści. Jak pszczoła wytwarza miód, tak nienawiść, zło są wytwarza

ne przez wstyd, poniżenie, których człowiek nie może ani stłumić, ani znieść. „Nie mogę 

JUŻ znieść wstydu i poniżenia", wyznaje Claire, grająca Panią. I blaga Solange, pokojówkę, 

by lżyła Panią w nią „A niech nas świat („.) uważa za wariatki albo zazdrośnice - ja, Claire, 

ja drżę, dygocę z rozkoszy, gotowam rżeć z radości' („) Obrzucaj mnie przekleństwami' 

Nienawiścią r Plwociną!" 
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Władza 

nad drugim 

człowiekiem 

jest czymś 

niebezpiecznym 

i zwodniczym, 

a często jest ona 

największa, gdy się 

do niej nie dąży 

i drugiemu zostawia 

maksimum swobody. 

Antoni Kępiński 

Potęga człowieczego wstydu bywa przemożna: ze 

wstydu można umrzeć i ze wstydu można zabić. Ale 

w Pokojówkach dokazuje się czegoś bardziej dwu

znacznego: podejmuje się grę ze wstydem. Gwałci się 

wstyd i obnaża, torturuje się wstyd, wykorzystuje się 

wstyd niemal erotycznie w sadomasochistycznej psycho

dramie. Rytuał uwolnienia angażuje uczucia, które nie 

są żadnymi metaforami czy alegoriami. U Geneta są 

to namiętności żywe jak atawizmy, zdeterminowane 

biologią i Krzysztof Nazar nazywa je uczuciami 

udowodnionymi. Bohaterowie zmagają się z nimi, 

„dochodzą do prawdy o sobie, prawdy o naszej 

pokręconej, mrocznej naturze, którą temperuje zwyczaj, 

konwencja czy też kultura". 

Traktat o fundamentach człowieczej rzeczywistości, 

Pokojówki Geneta - napisany został między Solange 

i Claire, w ich mikroświecie, który bywa modelem całego 

świata, nieskończonego kosmosu. Zabawa w panią 1 

służącą niepostrzeżenie przemienia się w rytuał szukania 

wyjścia „poza" w świecie, który nie zna i nie ma już 

żadnego „poza". Mroczna gra wstydu i pragnienia 

wolności, ograniczenia i pożądliwości okazuje się koniec 

końców studium narodzin zła, którego rodzaj i natura 

są biologicznie aktywne i wprost erotyczne. 

Wehikuł obrzędu prowadzi bowiem przez upo

korzenie i okrucieństwo. „Jedna z postaci, chcąc zdobyć 

w sobie siłę buntu, musi nurzać się w upokorzeniu. 

Druga próbuje, czy za pomocą siły imaginacji mogłaby 
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Tego, co w istocie 

swojej właściwe, 

nie można zdobyć, 

a jedynie można 

otrzymać w darze 

poprzez oddanie, 

poprzez oddanie 

nie szukające 

przywilejów, 

nie posiadające 

określonych 

zamiarów. 

Ladislaus Boros 

wyzwolić si ę ze swego stanu i stać się Panią przez 

okrucieństwo". 

„Nareszcie wiem, do czego jestem przeznaczona" 

W każdej chwili, gdy tylko nie ma Pani. Gdy Pan nie 

patrzy. We dwoje, we troje, we czworo, i tak dalej, ale 

co najmniej we dwoje. „Międzyludzkie" zaczyna się od 

spotkania dwóch, dwojga, obu; to, co „pon iżej" 

balansuje w chwiejnej równowadze z tym, co „povvyżej". 

Ktoś jest piękniejszy, a ktoś brzydszy, jedno bywa inte

ligentniejsze od drugiego, ona może jest niecierpliwa, 

on wyrozumiały. Mówią o nich, o onych, o was, że 

świetnie do siebie pasują, ale bywa, że wytwarzają zło 

jak pszczoły miód. Tak czy inaczą gra rozpoczęta. 

„ Nareszcie wiem, do czego jestem przeznaczona". 

Sznurując jej gorset. Zakładając ciasny bucik. Wiążąc. 

Plując w twarz. Rozpuszczając dziesięć pastylek gardenalu 

w filiżance z ziółkami. Każąc jej włożyć szka rłatną suknię. 

Białą suknię. Czarną. Bijąc , dusząc, wysyłając liścik 

zakażony bakterią wąglika, podpalając Efez, Rzym, 

Aleksandrię, Paryż, Moskwę, wieżowce Manhattanu . 

Jak też wiedzieć nareszcie o swoim powołaniu do 

samobójstwa ze wstydu, o przeznaczeniu do wypicia 

filiżanki trucizny, kubka octu i żółci, pucharku cykuty 

W pomieszaniu uczuć, lęku i grozy, wstydu i dumy, 

pokory i pychy. 

Poznań, w lutym 2002 roku 

Sergiusz Sterna-Wachowiak 
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„Nic nie muszę, nic nie jestem wam winien", mówi 
kosmos do ambitnych, drapieżnych, do zaborców, do 
tęskniących, do chciwych i do tych, którzy chcieliby 
kochać. 

Henryk Elzenberg 

Roman Kubicki 

* * * 

I choć nędza jest zawsze nazwą tej 

bezradności, która nigdy nie była i nie będzie 

dobrym motywem ludzkich działań, to przecież 

właśnie bezradność, i tylko bezradność, rodzi 

ludzi, których los zmusza do rezygnacji z 

własnych twarzy i którzy dopiero wtedy mogą 

być wszędzie, ponieważ wówczas nie ma ich 

nigdzie. Ujrzeć ich, znaczy siebie zobaczyć na 

nowo. To, co niewidzialne i niepojęte, znów 

staje się nazwą pewnego problemu. 
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