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Jean Genet 

Powieściopisarz i dramaturg francuski . 
Urodził się jako dziecko nieślubne, porzucone przez mat

kę ; opieka społeczna umieszcza go w rodzinie zastępczej na 
wsi ; jest dzieckiem „posłusznym i pobożnym", ale gdy 
oskarżony zostaje o kradzież , której nie popełnił, dokonuje 
- według wykładni Sartre ' a - „egzystencjalnego" wyboru, 
żeby być tym, za kogo jest uważany . Za kradzieże wysłany 
zostaje do domu poprawczego, gdzie pogłębia się jego 
identyfikacja z rolą społecznego wyrzutka i przestępcy . 

W latach trzydziestych - po krótkiej służbie w Legii Cu
dzoziemskiej - obraca się w półświatku włóczęgów, prze
stępców i prostytutek homoseksualnych. Przemierza Euro
pę - w tym hitlerowskie Niemcy i Polskę ; ma kłopoty 
z policją różnych krajów. W 1942 roku, osadzony we fran
cuskim więzieniu za kradzież, zaczyna tworzyć pisany kla
sycznym aleksandrynem poemat Le Condamne a mort 
(Skazany na śmierć) , poświęcony śmierci straconego przy
jaciela i kochanka. 

Następnie, w kolejnym więzieniu, Genet pisze Notre-Da
me des Fleurs (1944, Madonna kwietna) - oniryczną 

powieść , a właściwie autobiografię, będącą w istocie poe
matem prozą. Więzienila codzieilność i wspomnienia z pa-

(1910-1986) 

ryskiego półświatka przechodzą 

w uduchowioną fantasmagorię, na
sycony wulgaryzmami i skatologią 
język łączy się z wyszukaną poetyc
ką metaforą, wirtuozowskie kadencje 
przekształcają onanistyczne rojenia 
w podniosłą mszę w intencji utraco
nych kochanków. Odór ekskremen
tów łączy się z wonnością kadzideł: 
to, co nędzne i brudne, ulega trans
figuracji w promieniujące piękno: 

Genetowska rzeczywistość okazuje 
się sacrum. Można więc mówić o od
wróconym, zdesperowanym poszu
kiwaniu piękna i dobra, o swoistej 
religijności a rebours. Następują ko
lejne „powieści " , pisane w podob
nym duchu i podobnej stylistyce: Mi
racle de la rose (1946, Cud róży), 
Pompes funebres (Uroczystości ża
łobne) i Querelle de Brest (Ouerelle 
z Brestu : oba utwory- jako pierwsze 
- ukazują się drukiem w 1947, wy
dawca anonimowy) , przywołują róż· 

ne okresy życia autora; oniryzm 
dwóch ostatnich powieści jest już 
bardziej powściągliwy. 

Najbardziej „faktograficzny " jest 
Dziennik złodzieja ( 1949, Le Journal 
d'un voleur) , opisujący wędrówki po 
Europie w latach trzydziestych. 
W międzyczasie powstają sztuki: 
Ścisły nadzór ( 1944, Saute Surveil
lance) i Pokojówki ( 194 7, Les Bon
nes); Pokojówki wystawia jeszcze te-



go samego roku Louis Jouvet; Genet widnieje na afiszu obok Girau
doux. 

W 1948, dokonawszy włamania, Genet - jako recydywista - ska
zany zostaje na dożywotnie zesłanie. W wyniku petycji, wystosowa
nych przez grupę wybitnych twórców (w tym Sartre'a i Cocteau) do 
prezydenta Auriola, zostaje ułaskawiony. Ktoś ironicznie zauważył, 
że od tamtego czasu nie zdarzyło mu się niczego ukraść. (Oskarża 
się go później jedynie o obrazę moralności i pornografię ... ) Wielkie 
Sartre'owskie studium Saint Genet, comedien et martyr ( 1952, Świę
ty Genet, aktor i męczennik) zamieszczone jako wstęp do Genetow
skich dzieł zebranych ukazało się jako ich pierwszy tom. Praca Sar
tre'a - publiczna psychoanalityczna-egzystencjalna wiwisekcja 
Geneta i jego dzieła, „objaśniająca" kolejne mutacje - miała, zda
niem tego ostatniego, być przyczyną jego zamilknięcia jako powie
ściopisarza. „Sartre obnażył to wszystko, co starałem się ukryć" 
- twierdził Genet. Po kilkuletniej przerwie, nabrawszy „drugiego od
dechu", pisze kolejne sztuki (partycypując niekiedy w ich insceniza-

cji - słynne listy do reżyserów): Balkon (1956, le Balcon), Murzynów 
(1960, Les Negres), Parawany (1961, Les Paravents). 

Dramaturgia Geneta jest trudna do zakwalifikowania: będąc ne
gacją teatru, nie daje się jednak określić jako teatr absurdu. Krytycy 
uciekają się do takich określeń, jak „wizja tragiczna", „teatr jako ry
tuał", ,,teatr w teatrze", „gra luster", „dramat Sartre'owski" czy - pa
radoksalnie - „realizm". Genetowskie motywy „odgrywania roli", in
wersji wartości, sakralizacji upadku i poniżenia, fascynacji śmiercią, 
fantasmagorii jako realności - stanowiące rusztowanie jego poetyc
kich powieści - w dramatach zostają „odpoetyzowane" i „uogólnio
ne", i wraz z nowymi motywami: zafałszowaniami i przesądami poli
tyki, rasizmu i religii, składają się na ekspresjonistyczne groteski, 
swoiste noce Walpurgii współczesności, gdzie każdy układ może 
zostać odwrócony; zmarł w hoteliku w okolicy Gare de l'Est (nie miał 
stałego adresu), dokonawszy podróży do kresu siebie. 

Leksykon pisarzy świata- XX wiek. Warszawa 1993, s. 119-121 



Stanisław Marczak-Oborski 

Genet 

Jak to się stało, że pisarz o doświadczeniach życiowych Geneta - za
miast egzotyczną gwarą tworzyć obrazki ze środowiska przestępców 
i poprzestać na buncie wydziedziczonego włóczęgi - wdarł się w naj
subtelniejsze dziedziny współczesnego myślenia, zawarowane 
- zdawało się dotąd - dla gorzkich myślicieli, cierpiących w dobrze 
zaopatrzonych bibliotekach?- zapytywał krytyk Andrzej Falkiewicz. 

Genet stwierdził, że jedną z funkcji sztuki jest zastępowanie wiary 
religijnej skutecznością piękna. A piękno to musi mieć moc poematu, 
napięcie zbrodni. - Ale dajmy spokój - dodawał jakby zniechęcony. 
W jego sztukach kłębi się problematyka odwetu społecznego, służal
stwa, paradoksów wymiaru sprawiedliwości, przewrotów, wielkich 
kompleksów rasowych, kolonializmu. l\Jie ma to jednak nic wspólnego 
ze stereotypem ,,teatru politycznego" czy „publicystycznego". Nader 
oryginalna i odkrywcza, „zwierciadlana" poetyka Geneta posuwa o ca
łe mile naprzód pirandellowską rewolucję relatywizowania rzeczywi
stości, nie tylko scenicznej, ale rzeczywistości w ogóle. Jego sztuki 
podnoszą chwyt ,,teatru w teatrze" do kwadratu, rozgrywają się jak 

gdyby w świecie masek, luster, przebierania się, zamiany i kradzieży 
osobowości, błazenady traktowanej jako tajemnica istnienia. Taki świat 
wyrasta z filozofii autora dającej się sprowadzić do podstawowej 
myśli, że ludzie są niezdolni być samymi sobą, istnieją tylko jako 
fałszywe wyobrażenia, jakie mają jedni o drugich. Przykładem tego 
są „Pokojówki", „Ścisły nadzór", „Balkon", „Parawany", a także sztuka 
„Murzyni", o której pisał August Grodzicki: Tak wyobrażają sobie Mu
rzyni, że biali wyobrażają sobie, że Murzyni wyobrażają. sobie bia
łych ... Łatwo się w tym wszystkim zgubić i widz gubi się też, niemo
gąc już odróżnić, co jest postacią, co odbiciem postaci, a co odbiciem 
odbicia ... ( ... ) Premiery „Balkonu" czy „Parawanów" doprowadziły do 
burzliwych skandali. Porównywano Geneta do Villona, Beaudlai
re'a i de Sade'a, a nawet przyznawano mu pierwszeństwo wśród nich. 
Sam Genet z niechęcią i lekceważeniem wyrażał się o współczesnym 
teatrze europejskim. Nie lubię go- powiedział, a ludzi tego teatru uwa
żał za wyniosłych i trywialnych głupców. Podobnie nieprzyjemnie ma
wiał o własnych sztukach; „Pokojówki" powstały wedle jego słów z py
chy, ale i z nudy, ( ... ) jako dowód natchnionej głupoty. 

Iskier Przewodnik Teatralny, Warszawa 1971, s. 958 

POKOJÓWKI, reżyseria - Henryk Baranowski-Cordier. scenografia - Janina Ścieszko, 1971 r., 
Teatr Ateneum, na zdjęciach: Anna Seniuk (Solange), Elżbieta Kępińska (Claire) 



Zwierciadło Jean Geneta 

Jean Genet jest postacią w najwyższym stopniu sartrowską. Sam Sartre 
przyczyni/ się ogromnie swoim studium Święty Genet, aktor i męczennik ( Sa
int Genet, comedien et martyr 1952) do nadania mu tego charakteru, two
rząc wręcz mit. Święty Genet - taki, jakim go sławili Rotrou i Gheon - musi 
być bardzo zaskoczony widząc, że wykreślono go w ten sposób z marty
rologium na rzecz bluźnierczego poety. Genet, ten nieprzystosowany doży
cia społecznego bękart, mający poważne powody, by potępiać społeczeń
stwo, z którego został wygnany, tworzy Teatr - wielki Teatr, co do tego nie 
może być wątpliwości - którego struktura i język są wyzwoleniem i oskarże
niem. „Książka Sartre'a stworzyła próżnię, która umożliwiła coś w rodzaju 
rozpadu stanu psychicznego. Ten rozpad umożliwił z kolei przemyślenia, 
które doprowadziły mnie do mego teatru". Teatr Geneta jest arcydziełem 
Sartre 'a. I jest też sam z siebie arcydziełem, jeśli zechcemy wyzbyć się 
wszelkiej hipokryzji i uznać, że Genet doprowadza grę teatralną - zwiercia
dło świata, aż do kresu mitu dramatycznego i liryzmu tego, co wyobrażone. 

Sartre tak streścił „Pokojówki" (Les Bonnes 1947): „W obecności panów, 
prawda służącego - to bycie służącym fałszywym i skrywanie człowieka, 
którym jest się w istocie pod maską zależności ; ale pod ich nieobecność czło
wiek także się nie ujawnia, ponieważ prawda służącego w samotności to uda
wanie, że jest się panem". Nie można posunąć dalej definicji stosunku mię
dzy teatrem i egzystencją, stosunku, jaki objawia się w każdym wielkim 
dziele dramatycznym. Solange i Klara służą chlebodawczyni , która jest złą 
panią, ale w końcu jest chlebodawczynią. Fatalność ma tu charakter spo
łeczny. Stosunki łączące panią ze służącymi nie są ani trochę podobne do 
tych , które składają się na komizm wodewilu. Nienawiść , żywotna potrze
ba wyzwolenia się z własnej doli przez zemstę i zbrodnię tkwią w naszych 
dwóch „pokojówkach". Pod pewnymi względami pani jest chroniona przez 
coś w rodzaju tabu - to, co społeczne, uczestniczy także w tym, co świę
te . Można zawsze odczarować tabu przez symboliczną ceremonię: po ko
lei , ubrane w suknie Pani , Solange i Klara odgrywają dla siebie nawzajem 
rolę chlebodawczyni. Dadzą się wciągnąć w tę grę , nie mniej znaczącą niż 
niektóre okrutne zabawy dzieciństwa. Napar lipowy z gardenalem, przygo
towany dla Pani, wypije Klara, a osamotniona Solange - bohaterka nega
tywna- będzie sobie wyobrażać własne zejście do piekieł( ... ) Genet osią
ga w ten sposób szczyt ,,tragicznej" grozy. Dlaczego miałaby ona być 
przywilejem królowych z tragedii? Dlaczego Melpomena nie miałaby na
wiedzać także pokoi dla służby? 

Tłumaczenie Krzysztof Choiński 

Literatura Francuska, pod red . A. Adam, G. Lerminier, E. Morot-Sir, t. 11, PWN Warszawa 1980, 
s. 620-621 
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Antoni Kępiński 

Aktorstwo życia 

Sprowadzanie życia wśród ludzi do aktorstwa jest dużym uproszczeniem, 
nie można jednak zaprzeczyć, że w każdym działaniu ludzkim( .. ) element 
ten istnieje. Nie darmo słowo aktor pochodzi od łacińskiego agere - dzia
łać( ... ) Obserwując siebie, przyjmuje się punkt widzenia otoczenia, a jed
nocześnie swój własny . Jest się aktorem, na którego patrzą obcy ludzie z wi
downi i koledzy zza kulis. ( .. ) Czy życie bez kłamstwa jest możliwe? Człowiek 
nie mógłby wówczas przyjąć żadnej z narzuconych mu przez otoczenie ról 
społecznych , gdyż czując się w niej źle, zwłaszcza z początku , odrzucałby 

ją otwarcie.( ... ) Zmieniałby swoją postawę i swoje zachowanie w zależn_ości 
od chwilowego nastroju i nastawienia uczuciowego, przelotnej fantazji itp . 
lub tkwiłby w jednej postawie, nie zwracając uwagi na to, co wokół niego się 
dzieje. Pierwszym warunkiem interakcji z otoczeniem jest bowiem przyjęcie, 
choćby pozorne, wbrew własnej postawie uczuciowej, porządku panujące-
go w danej sytuacji zewnętrznej.( ... ) . . 

Działanie kłamstwa, polegającego na przywdziewaniu takiej czy innej ma
ski i odgrywaniu roli, jest w dużej mierze integrujące. Człowiek musi podpo
rządkować się określonemu celowi, wyznaczonemu w roli , którą aktualnie od
grywa. Musi stłumić w sobie uczucia i dążenia przeciwstawne, a także zmusić 
się do działania i wejścia w sytuację , z której chętniej by uciekł. Przyjmuje okre
ślony porządek otaczającego świata i jednocześnie zmusza się do kontaktu 
z otoczeniem.( ... ) W życiu społecznym noszenie maski jest koniecznością. 
w bliskich jednak związkach maska jest czymś niewłaściwym, człowiek szuka 
w tych związkach pełnego złączenia się ze światem otaczającym, a maskę 
człowiek tworzy od najmłodszych lat właśnie po to, by od otoczenia się odizo
lować, by nie dać po sobie poznać, co naprawdę w środku odczuwa. Tego 
wymagają normy życia społecznego, którym każdy musi się podporządkować. 

Noszenie maski jednak męczy i człowiek( ... ) chciałby być sobą , być ak
ceptowanym takim , jakim jest, zrzucić z siebie tę warstwę, która w zwy
kłych stosunkach z ludźmi izoluje go od otoczenia. ( .. ) Im mniejsza istnie ~ 

je możliwość ekspansji i większe jest poczucie ograniczenia wlasnej 
przestrzeni życiowej, tym bogatsze stają się marzenia.( ... ) Pod wpływem na
cisku rzeczywistości dokonuje się redukcja świata marzeń; to, co jest nie
realne, schodzi na margines lub w ogóle znika ze świadomości. Nie zna
czy to jednak, by to, co do struktury świata rzeczywistego nie pasuje, 
całkowicie się rozpłynę/o; występuje ono w marzeniu. 

Fragmenty z książek A. Kępińskiego: Psychopatologia nerwic, Państwowy Zakład Wydawnictw 
Lekarskich , Warszawa 1986, s. 201; Schizofrenia, Sagittarius , Kraków 1992, s. 171, 175, 176, 
182, 183 



Joseph Murphy 

Wyobraźnia 

Wyobraźnia stanowi jedną z głównych zdolności 
naszego umysłu. 

Możesz przebywać w więzieniu pragnienia i bra
ku, lecz w swojej wyobraźni możesz odnaleźć nie
prawdopodobny stopień wolności. 

Patrząc na szyszkę, potrafisz sobie wyobrazić ca
łe lasy sosen nad rzekami i jeziorami, zapełnić je 
różnorodną zwierzyną, a ponad nimi rozpiąć 

chmury jak żywe. Patrząc na pustynię każesz jej 
zakwitnąć. Ludzie obdarzeni wyobraźnią znajdują 
na pustyni wodę i tam, gdzie była tylko pustka 
i piasek, wznoszą miasta. 

Kiedy położysz dwumetrową deskę na podłodze, 
przejdziesz po niej bez trudu; gdyby przerzucić tę 
samą deskę na wysokości dziesięciu metrów, po
między dwoma domami, odczułbyś lęk, bo gdy 
spoglądasz w dół i nie widzisz pewnego oparcia, 
zaczynasz się bać, i tym samym wygrywa twoja 
wyobraźnia. 

Cały czas wyobrażamy sobie coś - czy to pozy
tywnie, czy negatywnie. 

Wyobraźnia przenika głębię umysłu i to, co tkwiło 
gdzieś w ukryciu, zostaje wydobyte. 

Bez siły wyobraźni nie byłoby żadnych wynalaz
ków, ani w sferze materialnej, ani duchowej. 
Telewizja, radio, radar, komputer, odrzutowce 
i wszystkie inne nowoczesne wynalazki mają swo
je źródło w ludzkiej wyobraźni. Ona jest skarbnicą. 

Napoleon powiedział, że światem rządzi wyobra
źnia. 

Albert Einstein uważał, że fantazja jest ważniejsza 
niż wiedza. 

Pascal twierdził, że o wszystkim decyduje fanta
zja. Tworzy piękno, sprawiedliwość i szczęście, 
które na tym świecie są wszystkim. 

Możesz wyobrazić sobie, że tam, gdzie jest niedo
statek, zapanowało bogactwo, pokój zastąpił nie
zgodę, zdrowie - chorobę. Wyobraźnia może 

wszystko zmienić. 

Tłumaczenie: Elżbieta Kowalewska, 

Barbara Janowska-Michnowska 

Cytaty z książek J. Murphy' ego: Potęga ludzkiego ducha, Dio
genes, Warszawa 1999; Moc przyciągania pieniądza, Dioge
nes, Warszawa 1998 



Cyprian Kamil Norwid 

MARIONETKI 

Jak się nie nudzić? gdy oto nad globem 
Milion gwiazd cichych się świeci, 
A każda innym jaśnieje sposobem, 
A wszystko stoi - i leci .. . 

I ziemia stoi - i wieków otchłanie, 
I wszyscy żywi w tej chwili, 
Z których i jednej kostki nie zostanie , 
Choć będą ludzie, jak byli .„ 

Jak się nie nudzić na scenie tak małej, 
Tak niemistrzowsko zrobionej, 
Gdzie wszystkie wszystkich Ideały grały , 

A teatr życiem płacony - -

Doprawdy nie wiem, jak tu chwilę dobić , 

Nudy mię biorą najszczersze; 
Co by tu na to , proszę Pani , zrobić, 
Czy pisać prozę , czy wiersze? 

Czy nic nie pisać ... tylko w słońca blasku 
Siąść , czytać romans ciekawy: 
Co pisał Potop na ziarneczkach piasku , 
Pewno dla ludzkiej zabawy(') - -

Lub jeszcze lepiej - znam dzielniejszy sposób 
Przeciw tej nudzie przeklętej : 

Zapomnieć ludzi, a bywać u osób 
- Krawat mieć ślicznie zapięty„. ! 

CK Norwid , Pisma wybrane. I. 1. PIW 1968. s. 388-389 
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Kasa czynna w poniedziałki w godz. I I 00 - 18°0, 
od wtorku do soboty w godz I I oo - I 900, 

w niedziele w godz 16°0 - 19°0, tel. 022 625-73-30, 022 625-24-21 w 121 

Adres w INTERNECIE www.teatrateneum.pl 
Rezerwacja biletów www.bileteria pl; www.ticketonline.pl 
e-mail bow®teatrateneum pl 

Licencja na vvystawienie utworu została vvydana przez 
Stowarzyszenie Autorów ZAIKS 

W spektaklu vvykorzystano arię „Vissi d'Arte" z opery „Tosca" G. Pucciniego w vvy
konaniu Marii Callas i utwór „Mon amour mon ami" (A. Popp, E. Bacri) z filmu 
„8 kobiet". 

Teatr Ateneum vvyraża podziękowanie za pomoc niżej vvymienionym firmom 

e-mail:janex@polbox.pl 

CONFISERIE HCAFE 

VARSOVIE 
Tu!Pttone n· 1132 OWY 5 W I AT 3!1 

00-029 Warszawa 
tel. 022 826 66 19 
fax 022 826 05 69 

Ciemne 1410, 05-250 Radzymin 
tel. 022 786 71 60 

SALON KWIATOWY 

KWIATY, KOMrozyqE KWIATOWE, 
UPOMINKI 

z.1p1 ils,z.1my w 80(.lz. 1D - 20 
02·5 U6 Wor"7awo, ul. J. D<tb rO\.,..kicgo 69 

przy AL Niepodległości 
te l. 022 84'.• 23 1 1 





PONADTO W REPERTUARZE TEATRU 

5, „ 
SCEI łA Gl.O'NNA 

ZMIERZCH - Izaak Babel. przekład - Jerzy Pomianowski. reżyseria - Bogdan Michalik. 
scenografia - Wojciech Stefaniak. muzyka - Wojciech Borkowski 

KRÓL EDYP - Sofokles. tłumaczenie i adaptacja - Marcin Sosnowski. reżyseria - Gustaw 
Holoubek. scenografia - Marcin Stajewski. kostiumy - Irena Bieg ń ka. muzyka - Wojciech 
Borkowski 

... I TYLE MIŁOŚCI -Antoni Czechow (na podstawie .Diabła leśnego" ). przekład - Irena 
Bajkowska. reżyseria - Andrzej Domalik. scenografia - Marcin Jarnuszkiewicz. muzyka 
- Wojciech Borkowski. światło - Jan Holoubek 

KOLACJA DLA GŁUPCA - Francis Veber. przekład - Barbara Grzegorzewska. reżyseria 
- Wojciech Adamczyk. scenografia - Marcin Stajewski 

FREDERICK CZVLI BULWAR ZBRODNI - Eric-Emmanuel Schmitt, przekład-Barbara 
Grzegorzewska, reżyseria - Wojciech Adamczyk, scenografia - Paweł Dobrzycki. kostiumy 
- Irena Biegańska. choreografia - Zofia Rudnicka 

REWIZOR - Mikołaj Gogol, przekład i adaptacja - Aleksander Argentynow1cz. rezyseria -
Krzysztof Zaleski, scenografia - Zofia de lnes. muzyka - Wojciech Borkowski. choreografia 
- Emil Wesołowski 

SCENA6'1 
DWOJE NA HUŚTAWCE - William Gibson. przekład - Małgorzata Semil. Karol 
Jakubowicz. reżyseria - Wojciech Adamczyk. scenografia - Joanna Macha 

ZATRUDNIMY STAREGO CLOWNA -Matei Visniec. przeklad - KrzysztofWarlikowski. 
adaptacja i reżyseria - Sebastian Chondrokostas. scenografia - Marcin Stajewski, muzyka 
- Urszula Borkowska. pantomima - Jerzy Winnicki 

MAŁE ZBRODNIE MAŁŻEŃSKIE - Eric-Emmanuel Schmitt, przekład - Barbara 
Grzegorzewska. reżyseria - Marcin Sosnowski. scenografia - Marek Chowaniec. kostiumy - · 
Irena Biegańska 

MADAME DE SADE - Yukio Mishima. przekład - Stanisław Janicki. Yukio Kudo. reżyseria 
- Barbara Sass. scenografia - Marcin Stajewski, kostiumy - Irena Biegańska. muzyka -
Michał Lorenc. światło - Wiesław Zdort 

SCEI łA I łA fJOlE. 
TRZV RAZV PIAF - scenariusz i rezyseria - Artur Barciś, scenografia - Marcin Stajewski, 
kierownictwo muzyczne - Wojciech Borkowski 

NOC Z WERTYŃSKIM - oprawa literacka - Janusz Głowacki, opieka artystyczna 
- Gustaw Holoubek. scenografia - Marcin Stajewski. opracowanie muzyczne - Marek 
Walawender 

SZl\NO'JVNl PMls'Miol 
INFoo.IWEMY, ŻE POOCZA'i SPEKTN<LU OBCMWWE Oł.KCNJITY ZNN_ 

FOTOGR.AFOWłWIĄ F1.M01/MllA I f'W.'.JRYWN-JIA PRZEDSTAIJl/IENIA. 
PROSIMY O WYl/aENIE TEl.EFONÓ\.tl KOMÓRKCM'YCH 


