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Jr: li m6j 'piei1• będzie 1•irk11y, jr:śli potmfi cir wzni!-:yć, czy 11.:mit'fi.;z sir powii·dzid, :'.c ti1, co go :11inspirozvalo, było podle, 
godne po anty? 

(L'Enfant crimmel) 

Jean Genet (1910 -1986) 

Włóczęga, drobny złodziej, męska prostytutka na przypadkowym utrzymaniu, policyjny donosiciel i ge
niusz literacki, największy pisarz doby współczesnej - jak mawiał Jean Cocteau, następca Villona i Rimbau
da - zdaniem Jeana Paula Sartre' a, laureat literackich nagród. 

Urodzony 19 grudnia w paryskim zpitalu opieki spolt.:cznej. Do trzynastego roku życia Genet wychllwywany 
b ·I przez rodzinę zastępczą, gdzie otrzymał staranne religijne wychowanie. Będąc nJjlepszym uczniem w kla
sie, śpiewa! w chórze i przy ·tą pil do pierwszej komunii świętej. 
Po uciecz.:e ze szkoły z internatem rozpoczął tułaczkę po przytułkach i domach poprawczych. W wieku 
15 lat po kilku wyrokach za kr.idzieże ąd dla nieletnich ze-,IJ! go do kolonii karnej w Mettra ·,gdzie pozo tal 
do czasu uzyskania pełnoletności. To miejsce „dzit."Cięccj kaźni" ta!n się dl<l Geneta kluczowym doświ;idcze-
niem, które na zawsze ztałtowalo świat jego wyobrażni. \\' wieku lat dwudzi~stu zdezerterował z Legii 
Cu ziemskiej, by w la 30. i 40. XX wieku wędrować po Europie. Odwiedził Albanię, Jugosławię, Wfochy, 
Austr~, P~lsk .ędzie ściga~· za kradzieże, był osadzany w aresztach, gdzie upodlił się do konc,1, zostaj.:tc 
dtll'ł . icielem. :mywał się pono z żebractwa i prostytucji. 
Po zymusowym powrocie do Paryża o końca swoich dni żył wbrew prilwu. Dzięki wstawienmctwu S\\ oich 
przyjaciół (m.in. Jeana Cocteau, Jea aula Sartre' a) unikał wię7jeń, oskarżany głównie u kradzieżt· książek. 

ul'f szokować. Był zdeklarowanyi omoseksualistą. Homoseksualizm zalicz..11 do trójcy cnul, obok Złodziej
twa i Zdrady. 

Twórczosć Cen ta, nieustannie piętnowancl warunk mi oraz st ·Jem życia, sprawiła, że stał się idolem 
pokolenia, uosabiającym bu1 przL>ciwko usankcjonowanym i skostniałym normom społt.>eznym. Sam odrzu
cony przez społeczeństwo, w swych i\worach kn~owal postacie podobnych sobie buntowników i wyrzutków, 
gloryfikując ich przez degradację. Świat s rzony przez Geneta dla jednych jest tyglem, w którym zmieszane 
są najbardziej brudne i obrzydliwe ony ludzkiego zyci~ni wid.zą w nim niezwykle studium obserwacji 
człowieka, zauważają zdolność postrzegania lJ.Jłlzkiej nat~ jej z pozoru brudnej, a tak naprawdę najbar
dziej prawdziwej - bo ludzkiej strony. 
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Utwory c;ceniczne Geneta działają 

na podobie1isl\\ o ..,z oku. v. rai I iwość \ '1- i

dza atakO\\·ana je~t seriami wstrz,1sów 
wzrokowvch, sluchowvch, skandalami 
obvczajowvmi, intdektualm mi. A jednak 
li teraturoznawC\ twierdz,1. że twórczosc 
ta \\ ydaj" sit," fe mimenem nie""') tłuma
czal nym - 1·~dm m z tych .zjawisk, ktort.> 
zwykl ismy k\' itm·•ac m1.mŁ'm „tajemni
cy", „,momahi", „g.:niuszu" . Genet wybrał 
literaturę, poniew..1z ta odrealnia i kłamie, 
dramat, ponieważ jest podwoJnie kłamli
\\ą dziedziną literatur\ - nie \\\!Starczyły 
mu oszustwa w łasne, stworzy ł „oszustwo 
sceny". Jego tl:atr domaga się stworzenia 
nowych n;ii, yków, nowych reakcji aktora 
i widza. To krzywe lustro przystawione 
do twarzy społeczenstwa. 
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EILA-Magda 
1e ukam przebaczenia ani szczęścia. Nie ośmielam się chcieć . 

Kocha wszystkich. 
zy, - mówi ojciec - że nie kochasz nikogo. Wszystkich potrafi kochać tylko Bóg. 

ituJ 1ę nad wszystkimi 
- To znaczy, że jesteś pełna pychy. Litość to oznaka pogardy. Kto pozwolił ci gardzić ludźmi?! 
K · d i jenie, które widzę sprawia mi ból 

w1 z ta bo nie wiesz co to jest ból. Ból to być twoim ojcem! To patrzeć na ciebie codziennie i wiedzieć, że 
ost tmą rzec jaką się zobaczy przed śmiercią będzie twoja szpetna gęba ... 
N ie mówię dużo. Nie wychodzę na środek pokoju. Mieszkam w kącie. Mało jem. Mój oddech 
jest tytki - nie zabiera nikomu powietrza. 
A je ak zy y nmie widzą. Mówią o mnie i do mnie. Martwią się i kiwają głowami. 
- Głu ia i brzv a - mówią 
Nasz wi dzię ·tobie stała się pośmiewiskiem. Nazywają nas wylęgarnią pot.Worów. Takie dziecko to kara za 
grzechy! Powinno się spalić ich dom! Zapłacę jeśli podniesiesz zasłonę. Mam mocne nerwy. 
Nie p dno zęza lony od lat. Nikt z was nie widział mojej twarzy. Wszystko ma dla mnie tę samą wartość. Nie 
wyró · liam niko o. Nie nienawidzę. Nie pragnę. 
Wyjąt iem 1est 5 id. 
Nie k ham go. ie mam odwagi. 
On sp awia, z c uję ciepło w brzuchu. Że dotykam swoich ud pod kołdrą i chcę mieć własny 
grzebi ń. 
Said s łada ię z Saida i ze swojej matki. Tak napravvdę poślubili mnie oboje. 
Ona j t na zewnątrz mnie a on jest wewnątrz. 

To z nią spędza zas moje ciało. 
Moja du za, o ile istnieje, nie opuszcza Saida. Tylko do burdelu boi się z nim wejść. 
Kied przyjech ł do domu mojego ojca zbiegła się cała wieś . Wszyscy patrzyli na mnie. Said odwracał głowę. 
Tob I dziWll ślub. 

- Cz mu ię z mną ożeniłeś? 
- Bo tvlko na iebie było nrnie stać. 
- C e z rnn·e obejrzeć? 

wiedzieć co kupiłeś? 
- Ludzie mi powiedzieli 
- Ludzi są dobrzy, ale nic nie wiedzą . 

Said. 
Bied k. 
Ta bardzo mi go żal. 
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SAID - Sebastian 
Ja - Said. 
Saidowi nikt nie podaje ręki. 
Said to gorszy gatunek człowieka. 
Przebywanie z Saidem w jednym pomieszczeniu to wstyd. 
Jest wrzodem na dupie swojej wioski. 
Ludzie widząc go zatykają nosy i odwracają głowy. 
Dzieci rzucają w niego odpadkami i grudkami błota. 
Said żyje z ludzką pogardą tak jak inni żyją ze swoimi rodzinami. 
Nie wolno mu wchodzić do domu modlitwy ani w dzień spacerować po głównej ulicy. 
Said przemyka jak szczur, żeby nie drażnić ludzkiej przyzwoitości. 
Tak było odkąd pamiętam. Bóg ulepił ludzi z gliny, a mnie z gówna. Jestem gorszy, by inni mogli być lepsi. 
Może dlatego, że przetykam kloaki i zapach gówna jest moim zapachem. Kiedy komuś wybije szambo zjawiam 
się i uwalniam go od jego własnego gnoju . Usuwam z drogi padłe zwierzęta i grzebię żebraków . Ale nie mogę 
wydać zarobionych pieniędzy, bo nikt nic mi nie sprzeda. Tylko dziwki są dla mnie łaskawe ... choć muszę im 
płacić więcej niż inni 
- To dlatego, że po tobie trzeba się dłużej myć. No i odstraszasz klientów. - mówi Warda 
Ludzie muszą mieć coś podlejszego od siebie, żeby mogli czuć się lepiej. Tak naprawdę to jest moim powoła
niem. Polepszać im samopoczucie. W ich oczach ponoszę wszystkie winy. Jestem przyczyną każdego nieszczę
ścia. 

- To przez Saida! - mówią 
- Śmierdzący pech! 
-Gównojad! 
- Złodziej! Morderca! Pedał! Żyd! 
Jestem wszystkim czym oni gardzą ... i CZEGO SIĘ BOJĄ. 
Matka nauczyła mnie być tym kim jestem. Pomogła mi schodzić coraz niżej. 
- Przed nami jeszcze daleka droga, synku. Zanurz się. Twój los musi wypełnić się do końca. 
A potem zjawiła się Leila. I już nic nie było takie jak przedtem. 

„I wiedzcie, 
że Bóg staje między człowiekiem a jego sercem. 
( ... ) 
Bójcie się pokuszenia, 
które dosięgnie nie tylko tych z was, 
którzy są niesprawiedliwi." 

Koran - Surra_ Vm, 23 - 24 
Nawet komus takiemu jak ja potrzebny jest ktoś jeszcze gorszy 
Nawet ja muszę kimś gardzić 
Leila. Tego nie powiedziałem . 
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KABIDZA - Agnieszka 
Nie lubię się zwierzać . Nie obnoszę się. Nie demonstruję. 
Słucham plotek i wyciągam wnioski. 
Mój dom jest zasłonięty przed oczami innych. To co dzieje się wśrodku jest moją własnością. 
Jestem piękną kobietą. Zawsze podobałam się mężczyznom. 
Najbardziej ze wszystkich kochał się we mnie Mustafa ... słodki syn powroźnika ... 
Stał pod moim oknem i patrzył wilgotnymi oczami ... patrzył tak długo aż zostałam jego żoną. 
Pobraliśmy się niedawno. Z miłości. 
Kilka dni po naszym ślubie do wioski przyjechał ustrojony wóz. Śmieszne. Burdel na kółkach ... 
Kobiety w wiosce mówiły, że to nie potrwa długo, że kurwy prędzej czy później odjadą. 
Ale nie odjechały. 
Mój dom jako jedyny we wsi nie zbiedniał. Z pozostałych domów pieniądze ciepłą stróżką 
płyną do burdelu. Jak szczyny. Albo krew. 
Kobiety najpierw krzyczaly, potem próbowały pakować walizki... potem je rozpakowywały. 
Potem się modliły, potem podkładały ogień, potem już tylko ujadały pod burdelem i wzywały 
Boga na pomoc. Bóg się nie zjawił i kobiety wróciły do domów. Zostałam tylko ja i Sziga. Ja 
dlatego, że wciąż mam o co walczyć; ona - bo nie ma już nic innego do roboty. Jej mąż 
sprzedał nawet jej dzieci żeby zdobyć pieniądze. Moje dzieci żyją tylko w mojej głowie. 
Mustafa jest wciąż zbyt zmęczony ... 
Jego oczy straciły swoją dawną wilgotność. 

Mustafa pracuje na budowie. 
Wiem, że nadal mnie kocha. Inaczej nie oddawałby mi wszystkiego co zarabia. 
Po co chodzi do burdelu, skoro nie ma czym płacić? 
Nie wiem. Boję się zapytać. 
Ale kiedy tam stoję, pod drzwiami, i krzyczę to wiem, że on mnie słyszy . 

Krzyczę, by nie zapomniał gdzie jest. 
Kim jest. 
I czym jest ta ... 
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BRAHIM - Szymon 
„Oto, co mówi Amen,. wiadek wierny i pmwdziwr. początek Buskiego tworz.enia. 
Zn,1m twoje czyny, wiC'm że niej t 7Jmnv ni gor,1cv. 
\Vołalbym, żeb} ~był z.imny albo gorący. 
Ale ze jestc letni( .. ) 
Będę c.ię mu i.ił wvplut" z u t moich." 
Apokalip ,1 :l, 14-16 
k tern farny 
Istni Ję \\ z.:ileżno i od vtua I'· 
Potrafię się dosto.ow.1c do w z.ystkil.'go. do w zy tktch „ \ ~ izie 
·ie podejmuj, dc.>Cvz1i Nu~ lubię ja kmwo 

Kiedy tu.eba jestem kobiet4, kicd\' ni trzeb<i )~tern męzczyzn 
Nie nien,1w1dz.,: - dlat go nie rm1m wrogow. 

ie kodwm - dlatego nie j tern ni z.cz hv. . 
'ie Illilm żon '. Mam siebie. Mam dom, u w nim 1cst po m Jemu. 

l':!e dekl,m11ę przynalezno 1. Nie st,1ję po z„1dn j strome. Płynę z nurtem, bo Jestem mqdry. 
- z„utowni ! - mówią ludzie. 
Słabi boją ię moich żartow. ż„utu1ę t\' lko wtedy, kiedy je-;t n, to pora 1 tylko :z: tych, z ktorych 
możn.i. 

Nie ryzykujt,: .• 1ie me\ powodu. 
Ward,1 twit rdzi, że 1estl'l1l niebezpieczny, ale nikt Jt:J nie wierz 
- Zdradzi was! - mówi Warda. Ale nikt j j me !uch.i.\ c:irda to tylko dziwka 
Ludzie mnie lubi,l Zapr.iszaią n,1 w . >la i pogrzebv Pamiętam w .l\' tkte imi n.l 1 bacznil' ię 
przyglądam 

Przyglądam się ludziom, by i h poznać i być be Lpi zny m. 
Nic pożyl.""Z<lm nikomu picniędZ). Pożycz<lm s I s.1 i. dom, bo z~ mdam1 trzeba dobrze żyć. 
Nic jl'stem chciwy. 1 tie jestem ł.ikomy Nie pal~ szi z 
Lubię pobzykać, ni w większym gronie. Kiedy zd.irz..:i mi o;i" być z kobietą <;am 11.1 s..1m cz.u1ę 
si~ niezr~znie. 

Pracuję nil poczcie i wiem co, kto m,1 do kogo. Oglądmn kopert\ pod wiatłu i mow1ę „A wi~ to 1, k!". Segrc
gu1ę ie i ukludam w równe rz~d\, jak myśli i roi lep ze dowop . 
Ważne, by być w ro l ludu. W kupie. W groll14ldzie. Vv większa 1. 

Tvlko z milo.cią i chorobą trzebJ obie radziL ,1rnemu, tak by nikt o tym nie wa d.iiał. Nil' 1.fa il,' ich umk1i.1 , 
ule czy w zy y mu. Zt} o tym wi dzieć? 







SZIGA - Mirka 
Wszystkie muchy znam po imieniu. Nadałam im imiona dzieci, które kiedy~ miałam i imiona dzieci, których 
mieć nie będę ... 
Mój mąż sprzedał swoje imię, a pieniądze 2.aniósł do burdelu. 
Sprzedał wszystko co było w domu, a pieniądze zaniósł do burdelu. 
Pewnego dnia sprzedał nasze dzit>ei, a pieni4dze zanió ł do burdelu. 
Mnie też chciał sprzedać, ale nikt nie chciał mnie kupić. Od tego czasu ma do mnie żal. 
Byliśmy dobrym małżeństwem. 
Mieliśmy dziewięcioro dzieci, stado kóz i siedemnaście garnków. 
Mój mąż bil mnie rzadko a kiedy wszyscy już spali pieścił mnie w ciepłym, małŻt'ńskim łóżku. 
Byłam taka dumna kiedy szłam po wodę z nowym, emaliowanym wiadrem a sąsiadki 
uśmiechałv się do mnie. 
- Patrzcie! ·Idzie Sziga. Płodna jak matka ziemia. 
Moje piersi wciąż były pełne pokarmu, tak że chodziłam karmić sieroty w wiejskim 
przytułku. 
Moje biodra co roku wydawały na świat nowe dziecko. 
Moje życie było szczęśliwe. 
Potem pojawił się BURDEL i wszystko się zmieniło. Teraz mój dom jest pusty. Moje piersi wyschły a biodra 
tylko mi przeszkadzają. 
Nie płaczę. 
Nie narzekam. 
Mój oddech jest równy. 
Zamiast do domu modlitwy chodzę wraz z innymi kobietami pod drzwi burdelu. Podsłuchujemy naszych mę
żów, ujadamy, modlimy się o pomstę i czekamy. Kiedy chodziła nas większa grupa, teraz chodzę już tylko z 
Kabidżą. Mamy najsilniejsze gardła w całej wsi - pozostałe kobiety straciły głos i mówią już tylko szeptem. 
Krzyk jest wszystkim co mi zostało. 











EISA- Iza 
Kiedyś bardzo dużo mówiłam - ale Warda oduczyła mnie tego. 
Kiedyś piekłam chleby i kwasiłam ogórki - ale Warda nie jada ani chleba ani ogórków. 
Kiedyś ludzie krzywdzili mnie - ale Warda zabrała mnie od nich do swojego domu, gdzie 
panuje spokój. 
Kiedyś cz~sto budziłam się w nocy, a moja pościel była mokra od moczu - teraz sypiam przy 
stopach Wardy i budzę się sucha. 
Z poprzedniego życia niewiele pamiętam - Warda mówi, że pamięć to choroba. Więc i to „niewiele" staram 
się wyrzucić z głowy, ale wraca, kiedy Wardy przy urnie nic ma. Wraca foliowy worek. Wraca lęk i ból głowy. 
Zapach kwaśnego oddechu i to ciepło, jakie wydaje zmęczony człowiek. Wraca szelest i głupia, weselna pio
senka. 
- Kim chcesz być, skoro nie chcesz już być człowiekiem? - zapytała Warda 
- Zwierzęciem. - Odparłam 
- Jakim? 
-Twoim. 
- Dobrze. Chciałabym mieć psa. I papugę. 
- Będę więc twoim psem i papugą . 

Jestem dobrym psem. Ale papuga ze mnie wredna. jestem wierząca. 
Nie lubię mężczyzn, którzy tu przychodzą. 
Moim zadaniem jest rozgrzać ich podbrzusza zanim wejdą za zasłonę Wardy. Obsługuję też 
tych, którzy mają za mało pieniędzy. Moje usta przynoszą im ulgę. 
Nie lubię, kiedy Warda znika z nimi za zasłoną. Kiedy wraca muszę na nowo malować ją 
bielidłem. 

Nie lubię much i kobiet z wioski, które skowyczą pod naszym domem. 
Boję się śmiechu i widoku zębów. Boję się o Wardę. Boję się, kiedy jej nie ma. Boję się, że jej kiedyś zabraknie. 
Poza nią nikt mnie nie interesuje. Pies może mieć przecież tylko jednego pana. A papuga? No cóż! Jest po to by 
było bardziej egzotycznie. 



KORESPONDENT WOJENNY - Piotr 
John RPP\\T" - pseudonim. 
1estem lam hd .i:ie ( O .; s\ dziej ~ ]L'stl'm \\ centrum.\'\ l' \ \ lac;ci 1\ ~ m miejscu. We własciwvm 
cz~sit: 

Mo ~ c dra st \ t'1 ie. W dzisiq_ 7\'Lh u :.1 \Ch tylko drast_ L.lfle historie robią wrażenie. 
!<. je tr LL• i 'go "wiata. 
WOll\. .. PrzL"d< \\ \ -; tkrm woj 1. 

Ktoz --iie lubi ot.;lądaL \ n:n\ h Tr\ i ~ 
F kt " I kh·' , " jahs t.un nwnta, . .Ż<1d 1 "ciL"n11. 
T ti si •dzieje napr, \\'dę 
KclLh rn tr>. f \ ję z tt-'!P· 
U\\ ,,ża rn , zt• p Pi\ mm n.l"odom pm ·inno „j,, pia(·.: , L:eh s ..ile prov. .id I'. i ł ~ wojnę. 

Zvję z WOJl1 \ . 

Jeżdzct 1.:a nią. 
Sie~izc;'. Skradam siq. Nagr_\ wam. 
7bliżenie! 

Poszło! 

Ludzie maja prawo wiedzieć! Mu sz,} zob.:ic ·yc vera icon - obraz pra\vdziwy. 
l\ 1e iem du .w. 
\1of?,\ „pal l _ le gdzie. 
'\l it.: rozstaję · i ę z aparatem, magnetofonem, mikrofonem, kablem, bJowarką , taśmą 
i :vforllboro. faki sz~ k. 
Jestem tvpowy m nkazem swojego gatunku. 
L.Z) 1esttc m chor) psychicznie? Opętany ? 

ro zależv Jdk to ująć. 
Przyjamię się /. dziwkami. 

one wy .zuwają mnie i moje obciążone banknotami kieszenie. Mówią. Opowiadaj '.) . 
7ac;łaniają twarze. Pokazują piersi. 
fvm razem jest m.:iczej. Ona ma na imię \ lalika. To ona mnie znalazła a nie ja ją. Ona nie - Ta wojna 
jest inna rnz ws0 _tkic, j.ikie dotad widziałcs. - mowi i ma raqę. 
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