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zanowny Pa11i 

ŻytZY w ięc Pan sobie wprowad;;c11ia. Có::jcdnok po11'1ed::.11!t' o s;;t11cc, ktom mi ;:;obo;ęt111ala, ::a 
11i111 jq nawet skotlc::yle111i' ,\/óll'it'. jak powstc111'11ła . tu wskr::cszac' aurr i swiat po::baww11c ll' icl 
kości. Tak:::e pr:yc::.y11y, które sprawiły, ::e mo::c Pa11 ogłosić dw1 ' 11 •er~;e „Pokojówek", sta lv 1111 się 

w ko1irn oflojęt11e. 7.a:nac::r tylko, :::c druga - bard:iej gc1datli11'11 - była 1v r:ec::y111istośd pierw
sza. Wys::c::.uplily jtJ fh~ne pnlby, 11s1111'C1Jl!C. co ::będ11e. C/1ci11/by111 lll<':e1 powied::iet kilk<1 sló11· 
a tcatr::e w ogólnośn . Nic /ubir teatru . Czytajqc s:tukr. łatwo sir l1ęd:1c pr::cko11c1c To, co opo
wiadano mi o przcpyclrnch jap01iskicl1, ch i1iskich, o wsp1111ic1/oś 111ch: Bali - uw:11ioś/011c 111oże wy 
o/Jrażc11i11m1, :: którymi 11ic ·Irce sir ro::.stlli' 11u~i umysł„. - sprawi/o, ::c jiirm11/11 ::aclr od11iego trntrn 
stalli mi sir 1111:::/>yt doprawdy &rn/1iwiska. ,\to:::na wirc tylko mar::yt· o s_tun', co byłaby glrl1ciki111 
splat1111ie111 s_1·ml10/i c:::y1111ytl1 i ::dv/11yd1 pr::emowic do p11li/ic::110.fr1 .. w::ykrem, gdzie 11ir 111t' by/oby 
poll'il'il::ia11e, wszystku zas pr::ec::ute. Otó:: pr::eci11· poeut', (0 poktwlhy sir o pvdolma pr:::ygodf, po 
wste1/c1by prrdko ll'}'lliosla głupota aktorów i lud::i tcatrn. I~ s::ysn· 0111 . jcsli nawet co nader rzad
kie - poskro111u,1 w/cisną trywialno'r, okaz1yq zam:: plac::liwc,1 mia/koś,· i d11rlwll'e 11icoglc1d::e11ie. 
C::cgo bo1vienr 111oi1111 się spod,icwa,· pv ..:all'od:ic, ll')'ko11yw1111y111 :: tak ::11pelny111 lm1kic111 po
wagi i skupienia? fegn p1111kte111 wyjścia i mcjq ist11ic11ia 1cst cks/11b1t}Ol11z111. Ale 1110m/11ośL' /11/1 cs
tetykf 1110:::1rci wyprowadzić : ka:::dcj, d::iwc1c:::119 111111•c:t luh wystr pne/ posla\\'y, tr::eba tylko od
wagi i wyr;;;eaenir1; ty111c::asem ri źródeł wyboru ::awod11 11ktora ::11e1idtyt' sif przyll't1nl , ktorq r:::~l 

dz1 rozpoz11an ic swiata 11 ie rozpac;;y pel He, ile 11sluż11ej pr::y111il1rości. Aktor :adwd11i nic chce sicie' 

sir ::1111kie111 cifżarny111 ::11t1k11mi, prc1g111e sir ty/ku 11to.:S111111c' - poslc1ci11mi tlra111c1tu ·;;y komedii. 
Swiat wspólczc:.ny, ::męc:::vny i 11iezdol11y do żyda czynem. pcha ies::c;;, tlktorn ku wulgcmwśu. k11-
ż1_1c mu pr::eclstawiać 11ie tematy lieroic:nt:, c1/e post at it' wyś111011<'. Jaka- więc /1ęd::it: moralnofr tych 
lud::i? Je::cli me wegetu1q w 111tdc:kt11a/11ym bla:::e11 ·twie, ::apmwio11y111 goryc::q, ro:pl'clwiq sir lok
cian11, 111arzqc o gll'ia::durst1vre. Spó.1rzcic tylko, .1ak wcJlc::a o tytufr w ga::etC1d1. Nc1 mil:isrn s::koly 
liktorskiej trzeba by więc rac:::ej ::.ałozyć se111i11ari11111, 11<1 11i111 ::as dop1ao opr::d tee1tm/11q Ln1dowlę. 
razem ::c wszrtkim. co 11111si obejmować: s/owc1111i, dekom.jm11i, ges/,1111i . All1owil'111 1w11·ct /ltlrd::o 
pięk11e sztuki ::ac/iod11ie wywołują wrażenie tandetnej maskarady, 11ie ::a.I - arc111011ii. T'o, codzie
i..: się na sre11ie, jest zaws:::c d::ieci1111c. P1rkno · /owe1 111yli 11as c::ascm w do glęh1 przcd111iot11 . Ale 
11• tym tcatr:e wsz,1•stko rozgrywa się w swiecie ll'id::ial11y111, 11igd:1c ind::ic/. 

Zamówiona prze: ,.;/y1111ego 11· swoim c::c1sir aktora . s::111ka 111o;e1 :ostała 11apisc11111 z pyclry ale 
tak±e w 1111dzie. P ::ostawiam Je.i wydcJwcy - 11· ob11 11it'pc11•11yclr wcr.~jucl1; meclwj jednak będ::ie 
dowocfr111 1ratcl111io11,~i gl11poty. Og1ir11i~·ty )11:!: l1vłc111 - mowię o okr..:sit· pi:;a11i11 - :.111111k1t'm llll wi-



dok teatrn , który 1111~/Jyt dok/cid11ie od::wiertied/11 SWia/ widzialny, ay11y /mf::i, Il n1c bogów; Slel

rnhll się więc, dzięki pewm:m11 przesw1ięci1 1 czy oddaleniu, uzyskać dekl11macyiny tm1, tworząc 
teatr w teatr::e. Spod~icwalem się :::;astąpic tak postacie, które podtr::ymiyt' wzwyczai tylko psy
clwlogiczna komn:ncia - ::1wka111i: byłyby one oddalone od tego, o mialy znac::yć, tak bardzu, juk 
to tylko llloiliwc; zam::cm jednak bylyby ze s1voi111 z1111czc11 ie111 :wiązane, stanowiqc jedyną więź 
1111rd::y a11tort'111 a widzem. /owem, licialem sprmvh', aby te postacie były, 11a ,ceme tylko 111etaforq 
spraw, które miały przedstawiać. J\by to przcc'5ii:111zi9cie doprowadzić do mniej złego skutku, po
w111ie11m1 był , oczywiście, wymyśli<.' t11kże into1wc;e, chód, gesty. . Ponioslc111 porażkę . Oskarżam się 

1111et sam, ::e podiąlcm się 1cl1ór::/11vic d::icła pozbawionego ryzyka i niebezpicc:e1lstw. Po1vlarzam 
jed11ak, że 11aklo1J1i 11111ie do pmc:y widok lcalrn , który zadowala ,;r liyle jakim przybliżrniem te
atrn, }liki przyzywam - teatrn w pt>/ni i wylącz11ie 11/11zyj11ego - jest sk /01111 ością mojego tylkv g11st11. 
W li.fr ie tym wyrażę więL tylko mói 11o~tró_i.[„. f 

Teatr wspólczemyje>I rozrywki/. Zdarza się 1rnwel, chociaż rzadko, że jest rozrywki} d11żei 111iary. 
Iowo la 1rnsc1wa myśl o rozproszeniu. lstot11ie, nie ~na 111 sztuk, ktore b,v naprawdę - lhućby 11t1 go · 
dzmę - wiązały widzów. PrzeC1w11ie, os1111wtniaj1} ich jes::c:e bardziej. Sartre op1J11'iad11ł mi ied11ak, 
:c pozna/ to re igij11e c111iesie11ic 1w tcatm/11y111 widvwiskw w obozie .1e11cciw. Na Boże Nierodzenie 
żo/11ierze, aktorzy w1iler przeciętni, wyslmvih fra11rnskq szt ikr posw1ęconq . nit· pamię/11111 już c:e-
11w - buntowi, 11iewoli, udwad::e? - i daleka Ojczyzna zjawi/a się nagle 11ie 1u1 :cenie, nie 1111 wi
downi. Teatr tajny, odwiedza11y w sekrecie, 11oci;. przez widzów w 11111skach, teatr 1v ka1akwnhac/1„ . 
tak, te11 by/by reszcze możlnvy /Jofr byłoby odkryt' albo stworzyL' wspólnego Wroga, potem zaś Oj
czyz11r. którq L1y 1111/eżalo obro11n' albo 01ik1yL'. Nic 1vie1111 czym będ::ic te11/r w świecie >ot)alistycz-
11) 111, poj11w;ę lat wiej, czym by/by dl11 plcmie11i11 Atiw-Mau; ,1/e w śirn:cie zachodnim, coraz to moc
niej 1111pięl11owa11y111 śmiercie; . :wróconym ku śmtcrci, może 011 J11ż tylko wysubtclnhu' się 1v ,,re 
flek~ii", a WtfC w odbiciu odbicia, w komedii komedii .. któn; cerc111011ia/ne aktorstwo uay11iloby 
wykwi11111ą i bliskq 11iewidoc:11ołci . je±eli ktoś świadom ie posla11uwil przypatrywać się swej ro;;
kosz11cj śmierci, wi11ic11 wy/l(ileii 1 :: ca lą surowościq uporządkować sym /10/e foloby. Albo też wy
brać :':ytie i od11alcić Hlroga. Dla 11111ic Wroga 11ie będzie.już nigdzie, 111e będzie już 11igdy O;c:yz11y, 
choćby 11listrakcn11cj i wewnrtrwej. Jeśli się w:rus:am, to tylko ro::pamiętujqc z nostalgiq. czym 
była. I tylko teat r cic11i mógłby 111111c jes:cze poruszyć. Pewien 111/ody pisarz opowiadal 111i,jak oglą 

r/11/ p ięciu czy sześciu d1/opców lmwiqcych się w woj11ę w publicznym ogrod: ie. Podzieleni 1ta dwa 
odd:ialy, goto wali się do 11111k11. Mó wili , że nadchodzi 11oc Ale 1w 11iebit: było polud11ie. Postanowili 
więc, że ;eden z 11icli będzie Norq . Najmłodszy. 1111jwqllejszy, pr::e111ieniony w żywioł, sta l się Pa-
11em Bo;u. „On" /lyl Godzinr;, Cliwih). l}•m, który nieodwolnlny. Nadchodzi/ podobno :: bardzo da 
leka, spokojny jak opoka, ale ciężki od s11111tku i wsp011ialości zmierzchu. W miarę ;ak si ę zbliża ł, 

io/11ierze sta wali się nerwowi, 11iespokoj11i„. D:iecko jed1111k. jak sądzili, przycl1od:ilo :a wc:ześ11ie . 

Wyprzedzało siebie samego: Podwładni i Dmvcidcy postmwwili WifC zgodnie z11ieśL' Noc, która ;;;o 

sia/a z11nw11 żolnier:cm ;ednego z ol10zów.„ Tylko teatr, z takiei formuly wyrosły, 111nwlby mnie 
jeszcze :adnvycić. 

[w: J Jean Genet, Teatr, str. 55-59 

TADEUSZ NYCZEK 

GENETYKA 

Jaki jeszcze przyczynek można dorzucić do 
Geneta' Spoza góry komentarzy prawie już 

nie widać Geneta samego. Stało się z nim, jak 
głosi doktryna Kotta: przeszedł w sferę mitu 
kultury, gdzie nie istnieje nagi tekst autorski; 
uwikłany w inne teksty i konteksty, mitologie 
literackie i społeczne, ożywa już nie sam w so-

bie, ale „pocierany" komentarzami do siebie. 
Dziś oczywiście nie sztuka to zauważyć, ale 
skoro Jan Błoński w 1959 (!) stwierdzał nie
możność czytania Geneta bez znajomości 

-wtedy tylko! - „Świętego Geneta" Sartre'a.„ 
A to był niemal początek ... 

Geneta poszatkowano, rozłożono na dziesiąt
kach stołów krytycznych, teoretycznych i hi 
storycznych, pożerają go filozofowie , badacze, 
antropolodzy, lekarze psychiatrzy - z tysiącem 
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przypraw typowych dla każdej profesji. Szczę
śliwie Genet dostarcza najwyższej klasy ma
teriału spożywczego, więc i potrawy zeń spo
rządzone bywają nad wyraz udatne. „Święty 



Genet" uchodzi, jak wiadomo, za jedno z ar
cydzieł Sartre'a. „Glas" Derridy (1974) sam Ge
net uznał za najlepszy tekst o sobie.( ... ) Gdyby 
ktoś miał zamiar sporządzić księgę najlepszych 
tekstów o Genecie napisanych w dowolnym ję
zyku - a byłaby to księga opasła - na pocze
snym miejscu powinien także umieścić ese
je wspomnianego Błońskiego oraz brawurowy 
szkic Andrzeja Falkiewicza będący wstępem 
do polskiego wydania dramatów. Jak się może 
czuć ktoś, kto w 1995, dziewięć lat po śmierci 
Geneta, ma „coś" napisać o Genecie' [ ... ] 

Najdalej chyba ze wszystkich pisarzy dwudzie
stego wieku zaszedł w warunkowaniu dzie
ła - życiem. W micie Geneta nie tylko teksty 
same - oryginalne i krytyczne - pocierają się 

sobą. Teksty Geneta ucieleśniają się. przepra
szam za tautologię, ciałem Geneta. Jego bio
grafia stała się częścią dzieła nie dlatego by
najmniej, że pewne rzeczy w dziele łatwiej zro
zumieć znając życie pisarza. Biografia Geneta 
sama jest dziełem sztuki dwudziestego wieku. 
Innym niż dziewiętnastowieczne biografie, bę
dące także dziełami sztuki, Byrona albo Rim
bauda. Literatura nie była jednak dla Byrona 
czy Rimbauda aż takim przekleństwem i zba
wieniem, jak dla Geneta. jeszcze mogła być 
obok, samoswoja, niezależna. A Genet wie 
dziat, że zawdzięcza jej życie. Gdyby nie ona, 
byłby nikim, może zgniłby w kryminale. Była 
jego ocaleniem i zobowiązaniem, największym 
z możliwych. 

Usiłował nie zrezygnować z ekstrawagancji ży
cia, z własnej filozofii istnienia, która najpierw 
uczyniła z niego kryminalistę, potem anarchi
stę. Usiłował zaprząc do tego literaturę; wpraw
dzie zawdzięczał jej życie, ale pozostał przecież 
Genetem, złodziejem, pederastą, zdrajcą, pro
wokatorem. Tylko częściowo w czasie prze
szłym. Wlókł za sobą tę literaturę jak opium 
i kajdany, gdziekolwiek był i cokolwiek robił. 
VValczyt z nią na każdym froncie. Wyzywał ją 
na udeptaną ziemię, doprowadzał do granic 
wytrzymałości, jakby chciał, żeby się poddała 

- albo uczyniła cud. Jaki? Nie mam pojęcia. 
Wielkiego Przeistoczenia? 

Najpierw czynił z niej narzędzie zwierzenia, 
ale nie konfesjonał, raczej urynał, szambo, 
gdzie wrzucał całe gówno swojego pokrętnego 
ducha. Takie są pierwsze powieści, od „Mat
ki Boskiej Kwietnej" do „Dziennika złodzieja". 
Okazało się, że przyniosły mu chwałę. Szcze
rość, nawet najbardziej okrutna, była już to
warem coraz lepiej widzianym na rynku dwu 
dziestowiecznej kultury. Przypomnijmy, że 

w podobnym czasie w Ameryce pisali już Hen
ry Miller i Ana'is Nin. Były awantury, zakazy, 
ale mury pruderii już się kruszyły. Genet, ze 
swoim życiorysem okazał się towarem mode
lowym. Miał świadomość, że wchodzi do gry, 
po prostu do jeszcze jednej gry' Zapewne. Nie 
przypadkiem odkrył teatr. Tam był u siebie. 
W teatrze mógł się odegrać. Dosłownie. [ ... ] 
Całe życie coś maniakalnie wypróbmvuje. Do
chodzi do jakiejś granicy, jakiegoś spełnienia 
- i natychmiast ucieka, wycofuje się, zmienia 
kierunek. Robi coś, czego jakby nie ma po
wodu robić, podejmuje dziwaczne decyzje, 
myli tropy, urywa ślady. Jak gdyby chciał cze
goś dowieść. Choćby tego, że ma takie ka
prysy. Żadnych reguł narzuconych z zewnątrz, 
żadnego logicznego i racjonalnego zachowa
nia. Nie pozwala drukować kilku sztuk, po
zornie gotowych. Nawet jeśli uznaje je za nie
gotowe, nie wraca do nich. A przecież jest ma
niakiem przeróbek." Balkon" przerabiał co naj
mniej dwukrotnie „Murzynów" też. Nie mó
wiąc o „Pokojówkach", które początkowo były 
trzyaktowym dramatem pełnym postaci. Pi 
sze skokami. „Balkon", „Murzynów" i „Pa
rawany" niemal jednym tchem, w drugiej po
łowie lat pięćdziesiątych, po czym zarzuca pi
sanie dla teatru na zawsze. Awanturuje się przy 
premierach, jak wariat albo zachwyca się do 
tego stopnia, że zaleca innym inscenizatorom 
posługiwanie się koncepcją danego reżysera 

(Roger Blin i „Murzyni"). Teatr dwudziestego 
wieku zna różne idee z pogranicza teatru i ży
cia, różne utożsamienia tych dwóch bytów nie-

sprzecznie sprzecznych, ale dziesięć lat przed 
Grotowskim to właśnie Genet wymyślił pewną 
skrajną konsekwencję teatralną: że jest pew
na p r a w d a w tej grze i nie wolno jej prze
kraczać bezkarnie. Na przykład, że tylko praw
dziwi Murzyni mogą grać w „Murzynach", bo 
ta gra jest grą o życie, a nie o teatr. Jeśli pa
miętam, Afryka była zwolniona z płacenia mu 
tantiem od premier. ( „.) 

To były oczywiście gesty człowieka, który 
jeździł do Jordanii demonstrować poparcie 
dla walczących Palestyńczyków (skąd został 
w końcu wyrzucony), do USA demonstro
wać poparcie dla Czarnych Panter (też zo
stał wyrzucony), do Bejrutu po masakrze Pa
lestyńczyków dokonanej przez armię izraelską 
w l 982. To tylko fragment większej całości. 

Dwadzieścia lat po napisaniu „Parawanów" 
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przenosi się na stałe do Maroka, które mogło 
być scenicznym pierwowzorem sztuki (była 

nim tak naprawdę Algieria). Gdyby żył, za
pewne pojechałby do Czeczenii. Prosto z Sara
jewa. Chciał być wszędzie tam, gdzie odważni 
straceńcy walczą z przemożną potęgą, z góry 
skazani na przegraną. [ ... ] 

Życie Geneta było protestem w stanie czy
stym, sztuka podobnie. Zauważono przecież, 
że i w „Murzynach", i zwłaszcza w „Parawa
nach" nie chodzi o konkretne ustroje, polity
kę ani o nic w tym rodzaju. Jeśli o coś, to wła
śnie o pozbycie się zniewolenia albo uciecz
kę od gęby przyprawianej zgoła zaocznie. A że 
nie ma ucieczki od gęby, jak tylko w inną gębę, 
inną formę.„ Barbarzyńcy („Krawiec Mrożka''. 
właśnie „Parawany") przebierają się za panów, 
ceremonialny taniec wiodą teraz zwycięzcy. 
Przy czym Genetowi nie zależało bynajmniej 
na żadnym nowym dobru dla świata czy ludz-

kości. Po prostu nie widział rzeczywistości 

w kategoriach postępu. jakiegokolwiek, cywili
zacyjnego, mentalnego czy moralnego. już na
wet nie chcę przypominać, że jego szczególnie 
ulubionym zajęciem było lansowanie raczej 
zła„ . Wypróbowywanie ludzkości w złu, zdra
dzie, poniżeniu ... ( ... ) Zdrada, zło jako sposób 
życia, absolutna pochwała immoralizmu jako 
jedynej prawdy? Tego rozumowania nie przy
jąłby żaden, nawet najbardziej zanarchizowany 
teatr alternatywny. Który na tle Geneta jawi się, 
o wstydzie naiwności, jako rozkoszne dziec
ko we mgle, staroświecki humanista, pobożny 
franciszkanin, ba, utopijny komunista z wizją 
świetlanej przysztości. 

jedyną bodaj kategorią, w obliczu której teatr 
niezależny porozumiałby się z Genetem, jest, 
bo ja wiem - może cielesność, biologiczność, 
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witalność? Ale znów nie. Nagie ciało w teatrze 
alternatywnym było ucieczką filozoficzną, od 
ubrania jako znaku fałszu. Lepiej - od ubrania
munduru, znaku zniewolenia, przeszeregowa
nia. Dla Geneta zaś nagie ciało jest znakiem 
głównie estetycznym. Jego bezkresne piękno, 
konkretne, zachęcające do miłości i zachwytu, 
usprawiedliwia wszystko I ( .. . ) 

Ale nawet gdyby przyjąć, że Genetowska kon
cepcja wolności jako pochwały zła, które jest 
wyłączone z wartościowania etycznego na 
rzecz estetycznego (czyli wyjęte spod prawa 
moralności), jest godnym potępienia wybry
kiem natury i jako taka zasługuje na (względ
ną) tolerancję wyłącznie w państwie filozofii 
i sztuki - i tak nie uciekniemy od kolejnego 
paradoksu: że naprawdę dla Geneta, przynaj
mniej w teatrze, ważniejszy jest kostium niż 
ciało. Tak jak ważniejszy jest fałsz od „praw
dy", udawanie od naturalności i tak dalej. Od-



syłam do wstępów-manifestów samego Ge
neta do „Pokojówek" czy „Murzynów''. Inaczej 
w ogóle nie zajmowałby się teatrem, który po
ciągał go dlatego, że jest właśnie Wielkim Uda
waniem.( . .. ) 

Twardzi chłopcy z karabinami w rękach, do
okoła policja , trup pięknej dziewczyny, mę
ska miłość ... Nie, nic z tego. Za dużo tam cien
kości, dwuznaczności, piętrowych gier i pro
wokacji - od fizjologicznych po metafizyczne 
-by pozwalać sobie na takie spłaszczenia. Moż
na z Geneta zrobić gangsterski thriller, oczy
wiście. Dziś nawet łatwiej niż kiedykolwiek. 
Tylko szkoda na to Geneta. [ ... ] 

Postaci Geneta zdają się nie mieć środka. Waż
niejszy jest kostium niż człowiek. Być może tyl 
ko wielkim złudzeniem humanistów była kon
strukcja świata jako mechanizmu mającego na 
celu doskonalenie człowieka: tak naprawdę li
czą się wyścigi do rang, tytułów i miejsc w ano
nimowej i labilnej strukturze społecznej . Gra 
zatem - o władzę, wpływy, dominację, pie
niądze - odbywa się między kostiumami jako 
znakami przynależności hierarchicznej. ( ... ) 
Dlatego, być może, jego bohaterowie ani się nie 
uczłowieczają , ani nie degradują, czyli nie po
ruszają na osi wertykalnej. Oni tylko najwy:lej 
się odmieniają, zmieniając kostiumy, wcho
dząc w różne role - na osi horyzontalnej. Mu
rzyni zdejmują maski białych albo zakładają je 
z powrotem. Urzędnicy („Balkon") wchodzą 
w kostiumy Sędziego, Biskupa i Generała, po
tem z nich wychodzą. Solange wchodzi w rolę 
Claire, Claire w rolę Pani („Pokojówki"). [ ... ] 

Te rytuały to jedyna, zdaje się mówić Genet, 
poważna gra, w której człowiek może próbo
wać odegrać się na życiu. Niestety, w tej roz
grywce życie ma jedną niezbywalną przewagę: 
atakuje pierwsze i tym samym narzuca reguły 
gry. Co gorsza, nie sposób przewidzieć, z któ
rej strony uderzy, bo wszystko, co nam pro
ponuje, jest przypadkiem, zaskoczeniem. Co
kolwiek robimy w życiu, czynimy to bez pró
by, przymiarki, szansy v.rycofania się w porę. 
I jeśli jakoś próbujemy się odegrać, to właśnie 
tylko przez rytualne ponowienie gestów, któ
re już raz zmuszeni byliśmy poczynić w życiu. 
To czynią wspomniani bohaterowie „Splendi
d's" czy „Ścisłego nadzoru" (w „Pokojówkach" 
Claire ginie niejako zastępczo za Panią; nie
udane morderstwo na Pani nie powstrzymało 
raz uruchomionego koła konsekwencji). 

I tak wreszcie czyni sam Genet. .. przy pomocy 
teatru, który jest rytuałem zastępczym, bez
krwav.rym naśladownictwem prawdziwego 
okrucieństwa. Ex-przestępca, porzucając dro
gę kryminalną w życiu, stworzył w teatrze i li
teraturze zastępczy świat przestępczy. Słynne 
Genetowskie lustra, o których piszą wszyscy 
komentatorzy, odbijają się w jednym wielkim 
lustrze, jakim dla życia jest teatr. ( . .. ) 

Paru uczuć zupełnie brak w teatrze Geneta. 
Nie ma smutku, rozpaczy, melancholii , a na
wet, uwaga, nawet nie ma cierpienia. Jest ból, 
w nadmiarze, ale nie cierpienie. 

„Dialog" nr 3, marzec 1995, str. 79-85 

Inspicjent i sufler - Grażyna Mieczkowska 
Spektakl bez przerwy 
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Rezyser, tek5c1arz (bo przeoez nie dramaturg ·„), marketingo 
wiec, manager. Rocznik 1973. Wrocławianin z urodzenia, z zy
cia, z konieczności, z wyboru. Rózn1e. Pokoleniowo „dziecko 
Okrągłego Stołu~ Mentalnie sarn nie w1 , ale zaczęło go to nie 
poko1ć więc wziął się za s1eb1e Absolwent Wydziału Rezysem 
krakowskie) PWST. Wyrezyserował kilkanaście przedstaw1en 
m.in w Olsztynie, Kaliszu, Tarnowie, Gorzowie Wlkp„ Kielcach, 
Koszalinie. Zawsze była to dramaturgia bardziej współczesna : 

Genet, Ionesco, Witkacy, 01borne, Rózew1cz, Strindberg, Fraser. 
W 2006 (styczeń) w olsztynskim Teatrze Jaracza wyrezyserował 
własną sztukę pt. .Parapetowa" . „z teatru nie da się wyżyc albo 
ja me mam szczęścia". Kilka lat pracował jako speqahsta ds. mar
ketingu w duzej firmie, potem iako regionalny manager sprze
dazy w innej firmie tez duzej. 

Jest mu bliska dramaturgia wspołczesna, ale traktuiąca 

o sprawach społecznych. O takiej chce rozmawiac. „Ale wszędzie 
albo tylko prapremiery z rezerwacją albo tantiemy takie, ze gło
wa bol i. Sam napisał coś z przekonania i potrzeby ruszenia tema
tu, ktory go nurtowat Forma sztuki nie 1est przypadkowa, nic się 
samo nie napisało. Konstrukqa tekstu od początku była Jasna." 
Zatem tekst „Pralnia" powstał Jakby na zamówienie rezysera Ra
fała Matusza, który postawił sobie zadanie napisania czegoś, co 
sam bardzo chciałby wyrezyserowac. (tekst dostępny na stronie 
Agenqi ADIT Ostatnio zajmował się polską klasyką, głownie ro
mantyzmem. Wyrezyserował w Teatrze Osterwy w Gorzowie 
Wlkp .• Dziady. Zbliżenia" na podstaw1e.Dz1adów" A. Mickiewicza 
l„Balladynę" J. Słowack1ego. 

W 2009 roku przygotował „Akompaniatora" Anny Burzyńskiej 
(Teatr Nowy, Słupsk)„,Brzydala" Manusa von Mayenburga (Teatr 
Nowy, Zabrze).,.Bardzo zwyua1ną historię" Marii Łado (Teatr im. 
Osterwy, Gorzów Wlkp.). 

Skrzypek, kompozytor. producent muzyczny. Absolwent Aka
demii Muzycznej w Katowicach 1 stypendysta Berk lee College of 
Music w Bostonie. 23·1ata. urodzony w Gorzowie Wlkp. Ma na 
swoim konde 15 nagranych płyt, w tym 2 autor1kie, wydane 
w tym roku. Na stałe współpracujący ze śmietanką polskiego jaz
zu· Cezarym Konradem, Piotrem Żaczkiem, Pawłem Tomaszew
skim. Swoią muzykę prezentował na festiwalach w łndonezJi. 
Serbii, Węgrzech, USA, Niemaech, Hiszpanii współpracując z Ji
mem Beardem, Eldadem Tarmu, Lułuk Purwanto.„ 

Autor muzyki teatra lnej oraz produkcji muzycznych dla wokali
stów oraz zespołów grających muzykę pop-rock. 



Swoją karierę aktorską rozpoczęła w Teatrze Rapsodycznym 
w Krakowie, gdzie pracowała w latach 1963-65. Później był krót
ki okres pracy w Tarnowie i od 1968 roku - w Jeleniej Górze. 
W tym pierwszym „okresie jeleniogórskim" zagrała między in
nymi Oliwię w ,,Wieuorze trzech króli''. Ernestyn kę w „Nieocenio
nym Erneśue'; Clarke w „Słudze dwóch panów'; Amelię w „Ma
zepie''. Wielbiciele talentu Aktorki do dziś wspominają Jej wiel
ka kreację w,,Legendzie"Wyspiańsk1ego w rezyserii Henryka To
maszewskiego. 

W 1973 r. Irmina Babinska odeszła z teatru Jelemogorskiego 
do Kalisza (1973-74). następnie przeniosła się do Poznania 
(1974-75), Szczecina - Teatr Wspólaesny (1976 1980) i po 

Babińska 

nownie wróciła do Poznania na kilka miesięcy. Zagrała wtedy 
Idalię w ,.Fantazym" Slowack1ego w rezysem Janusza Nyaaka. 
Od 1981 roku występuje w teatrze jeleniogórskim. Lata osiem
dziesiąte, to Amelia w „Ambasadorze" Mrożka, Matka w „ś lu 
b1e" Gombrowiaa w reL. K. Lupy i inne role w jego spektaklach: 
Teozoforyk w .Macieju Korbowie i Bellatrix~ „Pragmatystach 
Byla tez Gertrudą w „Hamlecie" i Matką w )liespodz1ance" Ro
stworowskiego. Jest aktorką wszechstronną - zarówno w ko 
me di i jak i w dramacie, w spektaklach dla dzieci starszych 
I młodszych, potrafi znależć .klua" dla siebie. W 1995 roku stwo
rzyła wielka kreaqę w tytułowej roli w sztuce Tadeusza Ró
zew1m pt. .Stara kobieta wysiaduje" w rez. A. Bubienia (na
groda). W 2000 roku - jako Elżbieta I w sztuce E. Vi lar .Królowa 
i Szekspir" w rez. P. Kruszczyńskiego, 2001 - Klytajmestra w 

.,Elektrze" H. Von Holfmanstahla w rez M. Kleuewskiej 1 Mar
garet Hauptmann w sztuce Hu kosza . Hauptmann" w rez W. 
Krzystka {nagroda). 2002 - Matka w „Kartotece· Rozewiaa 
w reż. P Łazarkiewicza. Zagrała Papieza Klemensa VI w „Czerwo
nych nosach'' w rez. M .Bogajewskiej oraz Chór {Norma ł) I Starca 
w,.Elektrze"w rez. N. Koraakowskiej (nagroda). 

Irm ma Bab1nska występuje także goscmnie Teatrze 1m. J. Sza
niawskiego w Wałbrzychu. Jest wielką propagatorką amator
skiego ruchu teatralnego I recytatorskiego oraz uczestmay w ak
qach charytatywnych na rzeu potrzebujących. Za swoje role zy· 
skala ~obie me tylko uznanie 1 mlłosc publJcznom, ale i otrzy
mała wrel nagród. Warto wymienic te waznrejsze: Warszawa 

I Ogólnopolski Konkur1 Na Wystawienie Polskiej Sztuki Współ

aesnej - nagroda za rolę Starej Kobiety w przedstaw1eniu„Stara 
kobieta wysiaduje" Tadeusza Rózewicza w Teatrze 1m. Cypriana 
Norwida w Jeleniej Górze (1995), War5zawa - VIII Ogólnopolski 
Konkurs Na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesne) - nagroda 
ZASP za rolę Margarete Hauptmannn w przedstawieniu ,Haupt
mann" Jerzego Łukosza w Teatrze im. Cypriana Norwida w Je 
lenie1 Górze (2002). Kalisz - Kaliskie Spotkania Teatralne - Na
groda im. Jacka Woszaerowlaa za rolę drugoplanową - Choru, 
Normy Pierwszej 1 Starca w spektaklu.8ektra"w reż. Natalii Kor
czakowskiej w Teatrze im. C. Norwida w Jeleniej Górze {2009). 
Jest v1elokrotną laureatką nagrod publiczności , przyznawanych 
z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. 

Absolwentka PWST 1m. L Solskieg w Krakowie 1 Panstwowej 
Szkoły Muzycznej I stopnia im. St. Wiechow1cza w Krakowie (kia· 
sa fortepianu). 

1~ 



W 2003 roku uko1iayła Państwową Wyzszą Szkołę Teatralną im. Ludwika Sol 
skiego w Krakowie (wydz. Lalek we Wrocławiu) . W1dzow1e 1elen1ogórscy pa 
miętają Ją zapewn z występow w Teatrze 1m. Cypriana Norwida, gdzie za
grała Ewę w spektaklu „Opowi ści o zwyaa)nym szalenstwie" Petera Zelenki 
1 Kobietę w spektaklu .Paparaui, albo kronika nieudanego wschodu słońca ' 

V1snieca. 

W latach 2006-2007 pracowała w Narodowym Teatrze Edukaq1 w Krakowie, 
fiha we Wrocławiu 1 zagrała : Tosi w spektaklu .Plastusiowy pamiętnik~ Fro 
zynę w .Skąpcu Moliera, Zosię w spektakfu „N1e wszystko złoto" 1 Dz1ewaynę 
w spektaklu „Kobieta" 

W latach2006-2009 była instruktorką teatru w Miejskim Domu Kultury .Mu 
flon· w Jelemei Górze Sobieszowie. 

Warto dodac. ze w fatach 1996-1998 była związana z teatrem .BOMBAZ" 
w Jelenie) Gorze. Jest takze absolwentką klasy skrzypiec PSM I 1 li ST w Je· 
leniej Górze, śpiewa i tanay flamenco. 

Obecnie gatę Moaulską moina ogląda( w roli Zosi w spektaklu pt. . list" 
w reżysern Krzysztofa Pulkowskiego. 
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