


Jean Genet 

Z PRZEDMOWY 
do „P o ko j ó we k' 

Zamówiona przez słynnego w swoim czasie • tora, sztu
ka m oja zo t ia n pisana z pychy, al Lakże - \ nudzie ( ... ). 
J ednak - mówię ciągle w okresie pisama - ogarnięty JUŻ 
bylem smut i1:m na widok t.eatru, lóry nazbyt dokładnie 
odz ie ·c ed a Ś\ ·at widzialny, czyn y ludzi a n ie bogów; 
·ta r alem się ię c, dzięki pewn mu przesunięc iu czy od a
leniu , uzyskać deklamacyJny to 1, tworzący tea tr w tea
trze. Spodziewałem s ię zastąpić tak p ostacie - k tóre pod
trzymuje za zw ·czaj ty iko psycholo 1czna konw n cj - zna
kami; byłyby ne oddalone od tego, co mi y znac zyć, tak 
bardzo o ile to tylko możliwe; zar zem jednak byłyby ze 
swoim znaczeniem związane, stanowiąc jedyną >vięź mię
dzy autorem a widzem. Słowem, chciałem spra w i · , aby te 
pos tacie były na scenie t k o rn taforą tego, co miały 
przeds tawia ć. Aby moje przedsi wzięcie dopro\v adzić o 
mniej złego skutku, pow inienem był, oczywi ie, wymyślić 
także in to nację, chód, gesty„ . P onioslcm porażkę. Oskar
żam s ię więc sam , że podj ąłem s ię tch órzliwie dzieła po
zbawionego ryzyka i n iebezp ie cze1'ls tw . Powtarzam jednak, 
że nakłonił mnie do prac · w idok tea tr u, który zadow ala 
siq b 'lej akością i po; ierzchowny m ty lko zbliżeniem (.„). 

P rzeds tawien ie, któr e nie poru za mojej d uszy, jest da
r emne. Jest da re mne , j eżeli n i U\ ierzę w to, co idzę 
i co zniknie - co u traci istnienie 1 przestani b • ć kiedy
koh iek - " eh\ ili , gd y opadnie k url)•n . Z pew ne, po
wołaniem . ztuki jest zastąp ić religijną wiarę skuteczno
ścią piękna. Pi kn o t o musi mieć jed nak pot~g q poematu, 
to znaczy zbrodni. Zamilczmy. 

Mówiłem o h ar mon ii, o porozum ieniu. Teatr współcze
s ny jest roz.rywką . Zdarza s i ę n a e t , ch ociaż rzadko, że 
jest rozrywką dużej miar y. Słowo to n asuwa myśl o r oz
pros ze niu. Istotnie , n ie znam sztu k, któr e by naprawdę, 
cho ćb na godzinę wiązały w idzów. Przeciwnie, osamot
. iaj ą ich je zcze bardziej . Sµ rtre opowiedzi ał m i jedna k . 
7e poznał to r el igi jn uni s ienie n teatra ln ym w idowisku : 
w obozie j eń ców. n a Boże Nar odzenie, żo łnierze , aktor zy 
nader przec i ę tni. wystawil i fra nc uską sztukę. poświęconą 
nie pamiętam już cz.em u - buntowi. n iew oli , odwadze? -
i da leka O.i zyzna zj wiła s ię nagle n ie na scenie, a le na 
widoi,,vn i. Teatr taj n •, od\ ·iedzan y w sekrecie, nocą , przez 
widzów w m askac h , tea tT ~ k tak umbach„. tak, ten byłby 
j es zC7e możliwy . Dość b vło by o dk ryć al bo stworzyć wspól
nego wro~a. potem zaś Ojczvznę, którą b y na l eżało obronić, 
albo odkr ć . Nie wiem. cz~·m bedzie teatr w Ś\ iecie soc.i a 
l istyczn ym , p ojmuję ła twiej, cz,-TI1 byłb\• w plem ie n iu Mau
; Ia u; aL w św ie cie zacho dnim . coraz to mocni j napi ętno-
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wanym śmiercią, zwróconym ku śmierci, może on już tylko 
wysubtelniać się w „refleksji" - a więc w komedii kome
dii, odbiciu odbicia ... które ceremonialne aktorstwo uczy
niłoby wykwintnym i bliskim niewidoczności. Jeżeli ktoś 
świadomie postanowił przypatrywać się swej rozkosznej 
śmierci, winien wynaleźć i z całą surowością uporządko
wać symbole żałoby. Albo też wybrać życie i odnaleźć 
\vroga. Dla mnie wroga juź nigdzie nie będzie, nie będzie 
już nigdy ·ojczyzny, choćby abstrakcyjnej i wewnętrznej. 
Jeśli się wzruszam, to tylko nostalgicznie rozpamiętując, 
czym była. I tylko teatr cieni mógłby mnie jeszcze wzru
szy::. Pewien młody pisarz opowiadał mi, jak oglądał pię
ciu cz. sześciu chłopców, bawiących się w wojnę w pu
blicznym ogrodzie. Podzieleni na dwa oddziały, gotowali się 
do ataku. Mówili, że nadchodzi noc. Ale na niebie było 
południe. Postanowili więc, że jeden z nich będzie Nocą. 
Najmłodszy, najwątlejszy, przemieniony w żywioł, stał się 
panem Boju. „On" był Godziną, Chwilą, tym co nieod
wołalne. Nadchodził podobno z bardzo daleka, spokojny 
jak epoka ale ciężki od smutku i wspaniałości zmierzchu. 
W miarę jak się zbliżał , żołnierze stawali się nerwowi, 
niespokojni... Dziecko jednak, jak sądzili, przychodziło za 
wcześnie. Wyprzedzało siebie samego: podwładni i dowódcy 
postanowili więc zgodnie znieść Noc, która została znowu 
żołnierzem jEdnego z obozów„. Tylko teatr, z takie.i for
muły wyrosły, umiałby mnie .ieszcze zachwycić. 

(„Les Bonnes") 
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Martin Esslin 

POETA PRZEKLĘTY 

.Jean Genet jest napewno z najbardziej niczwykłyi;;h poe
tów przekh;tych, którzy , niczym czerwona n ić . snują si' 
przez całą francuską literaturę ; od Villona de S a de'a , Ver
laine'a, Rimbauda i Lautreamonta („.). Urodził s i ę w P a 
ryżu 19 grudnia 1910. Porzucony przez matkę , zos tał wy
chowany przez chłopów w lVIorva n , k tórym powierzyła go 
opieka społeczna. Kiedy miał 21 lat , wręczono mu a ~t uro
dzenia. Dowiedział się, że j•ego matka nazywała się Ga
brielle Genet i że ujrzał światło dzienne, w dom u przy 
ulicv d'Assas, pod numerem 22. za Ogrodem L uksembur
ski~. Kiedy się tam udał, zobaczył, że była to b'.ba poro
dowa. 

\V swvm monumentalnym studium o p isarzu. będącym 
jedną z ·najosobliwszych książek naszego zasu. ,Jean P aul 
Sartre opowiada, jak dziesięcioletni chłopc z •k. do tej pory 
u·,vażany za posłusznego, pobożnego, został oska rżony o kra
dzież i jak, na zw any zło dziej em. postanowił nim zostać 
naprawdę . Dla Sartre'a j "'s t to dec ydujący akt egzysten
cjalnego wyboru. S_am Genet wyraża si ę nieco ro.n iej . filo
zoficznie: „Nie było \vvr?źn eg o momen tu w m 01m z. e tu, 
kiedy zdecydowałem się zost ać zlo d1iejem. L enis tw o i ma
rzycielstwo zaprowadziły mn ie do do mu p opraw czego w 
Mettray, gdzie miałem przebywać do 21 rok u . Uc :ekłem wię c 
i zaciągnąłem na pięć lat do L eg ii Cudzoziemski ej , aby 
pobrać pieniężną premię . Po kilku dniach zdezerterowałem. 
zabierając kilka walizek. na leżąr ,·ch r:l oficerów - . Iurzv
nów. Przez pewien c7as ź~•łem z k ra dzi eży. ale pros t:vt uc.i a 
z.gadzała się lepi ej z moja nomzalimc.ią. ll:i a! em dwadzie 
ścia lat''. 

.Jednakże jeśli chodzi o s am wybór egzystencjonalny, 
a więc punkt najistotniejszy, G enet zga dza się z Sartrem: 
„Porzucony przez rodzinę, uważałem za naturaln , ab po
głębi ć to przez miłość do chłopców, miłoś ć'. do chłopców 
przez mi!o.§ć. do kradzież:: , kradzież przez zbrodnię czy też 
przyzwolenie na zbrodnię. Tak odrzucałem świat, który 
mnie uprzednio odrzucił". 

Między 1930 a 1940 Genet pę dził żYcie wędrownego prze
stępcy. Z Barrie Chino w Barcelonie. gdz ie żył wśród że
braków i sutenerów. wrócił do Francji i 7apozn ał się po 
r az pierwszy z ojczystymi więzieniami. P j echał n ast ępnie 
do Włoch, prze7 Rzym, Neapol i Brindisi dot arł do Alba nii. 
Ponieważ odmówiono mu wstępu na Korfu, zawrócił do 
Jugosławii, następnie Austrii i Czechosłowacji. W Polsce 
próbował upłynnić sfałszowane banknoty; zo tał areszto
wany i w koiicu wyrzucony. vV lriemczech Hi tlera czuł się 
nieswojo: „Nawet na Under den Linden miałem wrażenie , 
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że spaceruję po obozie, urządzonym przez bandytów.„ „Oto 
naród złodziei, mówiłem sobie. Jeśli zacznę kraść, nie po
pełni<:; nic szczególnego, nic, dzięki czemu mógłbym si<:; 
lepiej spełni(· ; bc;d~ posłuszny zwykłemu porządkowi". Wy
jechał wi<:;c pospiesznie do kraju, gdzie obowiązywał jeszcze 
tradycyjny kodeks moralny, co pozwalało przestc;pcy czuć 
się poza prawem i ustalonym ładem. Udał się do Antwer
pii, gdzie przebywał czas pewien, zanim wrócił do Francji. 

Kiedy Francja została zajęta przez Niemców, Genet za
znał kolejno i więzienia i wolności. Więzienie uczyniło 
z niego poetę. Opowiedział Sartrowi .. że pewnego dnia, kie
dy był jeszcze tylko podejrzany, dano mu przez pomyłkę 
więzienny strój i wepchnięto do celi, gdzie inni złoczyńcy, 
również tymczasowo zatrzymani, zachowali swe zwyczajne 
ubrania. Został tak wystaw;ony na pośmiewisko i pogardę. 
Między ares:i:tantami był jeden, który „klecił wiersze do 
własnej siostry; głupie, płaczliwe wiersze, bardzo jednakże 
podziwiane. W kol'lcu, rozgniewany, oświadczyłem, że po
trafię napisać równie dobre. Wyzwanie zostało przyjęte 
i tak powstał „Skazaniec" („Le condamnć a mort'')". Jest 
to długa, solenna elegia, poświęcona pamięci Maurice Fi
lorge'a, zgilotynowanego w więzieniu w Saint-Brieuc 17 
marca 1939, za zabójstwo przyjaciela. 

Elegia ta ma osobliwą, rytualną i inkantacyjną jakość; 
ma czarną wspaniałość religijnego rytuału, jak gdyby wier
sze były magicznymi formułami, które zmarłego mogą przy
wołać do życia. Podobnie w czterech długich poematach 
prozą (albowiem są to bardziej poematy prozą niż powie
ści, za które je zwykle uważane), które Genet napisał mię
dzy 1940 a 1948: „Notre Dames des Fleurs• · (datowane 
z więzienia w Fresnes, 1942), „Miracle de la Rose" (wic;
zienie Santć i des Tourelles, 1943), „Pompes funebres" 
i „Querelle de Brest" ( ... ) 
Opowieści prozą Geneta są naładowane erotyzmem, nie

przyzwoite, wrc;cz skatologiczne, ale zarazem głęboko poe
tyckie, jest w nich odwrócona religjna aura, niezmiennie 
solenna; cały świat został dosłownie odwrócony, ponieważ 
poszukiwanie nikczemności ujął Genet jako powołanie i po
prowadził niczym pobożne odwołanie do świętości. W swoim 
studium, dlatego właśnie zatytułowanym „święty Genet, 
komediant i męczennik", Sartre doszedł do porównania 
świętej Teresy z Avili i Geneta, twierdząc , że jeśli świ c; 
tość polega na pokorze, sięgającej zupełne.i zgody na stan 
grzechu, właściwy naturze ludzkiej, jeśli prowadzi do uni
cestwienia wszelkiej pychy w obliczu absolutu, Genet ma 
pełne prawo do świętości. ( .. . ) 

Bunt pokojówek przeciwko „państwu" nie jest więc ge
stem społecznym, czynem rewolucyjnym; został zabarwiony 
nostalgią podobnie jak bunt szatana, strąconego anioła prze
ciwko światu światła, skąd został na zawsze wygnany. Dla
tego też bunt ten znajduje wyraz nie w proteście ale 
w rytuale. Obie pokojówki jedna po drugiej grają rolę 
Pani i obie też podejmują się roli służącej przechodząc 
od uwielbienia i uniżoności do obelg i gwałtu: zawiść 
i nienawiść potępionego, który czuje się jakby odtrąconym 
kochankiem. Rytuał ten, jak zauważa Sartre jest czymś 
w rodzaju czarnej mszy - pragnieniem zamordowania uko-
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chanego, któremu się rówmez zazdrości, pragnieniem, 
utrwalonym w wielokroć powtarzanym ceremoniale. Jest 
więc ten rytuał ucieleśnioną frustracją, czynem, który ni
gdy nic zostanie przeżyty w świecie rzeczywistym, ale 
który ponawiać się będzie wciąż i jeszcze jak zwyczajna 
zabawa. ( ... ) Należy on do świata nerwic i natręctw. Jest 
wyrazem odmowy życia. ( ... ) 

Pisząc dla teatru, Genet osiągnął to, czego nie spełniła 
nigdy żadna z jego postaci ( ... ) : przekroczył kredowe koło 
snu na jawie i - przenosząc na scenę swe gwałtowne 
i niepokojące natręctwa, zdołał naznaczyć swoim śladem 
świat rzeczywisty, choćby tym, że poważnie wstrząsnął 
i obrzydził publiczności porządnych ludzi. Sartre tak stre
szcza zdumiewający los Geneta: „Chcąc by ć złodziejem aż 
do koi'1ca, Genet zagłębia się w sen; chcąc doprowadzić 
swój sen do obł~du, staje się poetą; chcąc zmienić sen 
w ostateczny triumf słowa , staje sic; człowiekiem ; i czło
wiek stał się prawdą poety jak poeta był prawdą zło
dzieja''. 

(The Theatre of th e Absurd) 
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G enevieve Scr recu 

:punkt wyiści „POKOJÓ WEK" 

W „Pokoj ówkach" nie ma ża dnej al u zj i do r zeczywistego 
dramat u . który natchną! G eneta („.) : do afery siós tr Papin, 
które w 1933 rnk u nadrealiści oglos ili „bohate rkami" (.„) 

Sluż~: !y one przez sied em lat w mieszczai'lskiej rodzinie 
w Le Mans, przynos ząc pracoda \vcom zupełne zadowolenie. 
P ewego wieczo ru jed nak, Christin e i Lea Papin zamordo
wały swe dwie „Pa nie" p rzy pom o1:y noża , młotka i cyno
w eg o garnka , uprzed nio w~·łup :wszv im palcami oczy i po
ran iwszy no ""i i poślad k i. Inteligencj a obu oskarżm1ych, ich 
pełna rozpa czy d:l'sk cecj a i pop rawność . d uma, samotność, 

ni poszla kowa na p rzeszł ość, wreszcie miłosna czulość wza
j em n a, a także zupełna nicmal ni ez dolność świ<:domego 

wyj a śni enia trybunałowi dla czego popadły nagle w zbrod
niczy szal - \ ·s z~·stko to n atchnęło niewątpliwie Geneta, 
kle d.•: tworz.vi Solange i Claire. Ki edy, ś ciśle mówiąc . 

slal . ię sam S olan ge i Claire, za ~ ł b ia.ia c w olśniewające 

deli r iu m , g dzie wyra ził w c a l ośc i -- w r az z homoseks u al
nymi fan tazm a tam i - swe ~ ł b ok ic ran~· i s'xó.i bun t p a
r iasa, swe rozmilow ani e w nad użyciu ceremoniak i śmieITi. 

(Hi stoirc du „ Nouveau Thcatre"J 
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Leonard C. Pronko 

GENET 
Teatr rytualny 

W „Pokojówkach" rytu a ł n it' j es t już odprawiany nie 
świadomie. Postacie n1~zucają go sob ie wzajemnie, chcąc 
nadać znaczenie i kierune k swemu istnie ni u , pogrążonemu 
w fałszywym luksu sie. Claire i S ola nge nien awidzą swej 
PaDi, która jest wprawdzie dobra .. ale odnosi się do służą 
cych jak do p rzedmiotów , jak do swego y k w intnego b i
detu. A by siq zemścić nap isab· do p olic ji doniesienie, os kar
żając kochanka Pani, który został aresztow any. Kiedy s e
dzia go zwalnia, służące o ba\vi aj ąc się, że P a n i odkryj e 
ich podwójną grę, usiłują j ą be zskuteczn ie otruć. W k ol'l cu 
same się zabijają, Cłairc w yp ija bow ie m t ruci znę a S olange 
bierze odpowiedzialność za je,j śmierć . ( ... ) 

Kiedy unosi się k urt.vna, sios try o dgrywają scenę, kt órą 
najwyraźniej powtarzały j uż \Vie lo krotnie : C laire g ra ro lę 
Pani, a Solange - rolę Cla i1- .. Mi ia dobra chwila , zan im 
uprzytamniamy sobie . jaka jest pra w dziwa tożsamo ś~ ak
torek. Genet chciał wprowadzić dodat kową jeszcze zawi
łość, powierzając obie te r ole młodym chłopcom . Pokojów
ki, które udają już postacie, k t ór m i n ie są, byłyby wów
czas wyobrażone przez kogoś . k o n ie b=· bv n imi, 9rzez 
aktorów różniących s iq n awet płc ią . „ Pokojći\lki" podobn ie 
jak „Balkon" i „l\IIu r zyn [" - stanowi ą olś niewającą grc; 
zwierciadeł, gdzie od bici a przyprawiają o zawr6l głow~„ 
ponieważ nie wiemy, k to .i st k im . Jest tak, .iakb\' nawet 
Genet nie bvł pewien tożsamości swvch p ostaci. „Wszyst 
kie moje posta cie noszą m a<;ki - oświadcz •ł - )ak7.e rn a m 
wam powiedzi eć, cz;.• są p r a wdzh.,:e czy fa l zywe ? Sam ni e 
\ iem"! Bohat r>rowie Geneta d7if'l ą z n im to zamiłowan ie 
do kłamstwa i fa łs zu , k t fir<' l<a 7aln pisarnowi u 7.ywać wi
zytówek. brzmi ących: .„Jean en t, fa1szvwy J1rabia do:! 
Tillancourt"„. 

„Pokojówki" są is t otnie przerwan •m obrzęd em - · insc•·
ni zacja ni enawiści służących do P ani ;:ns ta k pn;en va na 
nadejściem prawdziwej Pani. S koro t a jr>dna k biegnie zo
baczyć Pa n a, siostry pode.i mują n a n o\\·n ce rem oni e; (j a k 
same określają s\vą zabawę) i Clai re odgr,1wa rol 1:; Pan i 
aż do k ol'lca. w•;pijaiąc zatru te ziół ka . pr z:ve:o~ov.:ane uprzio 
dnio: tvmc1as0m Solar~ge ooi uje śmierć Pani. Ocz,'"'Vi:cie . 
umi era· na prawcl C' „. CJ;>irf' · Solangc zostanie z :;iś prawdo 
podobnie skazan a n a ~m ie r ~ za za bó.istwo. SE1dzi OlB , ż~ 
t eraz dopi e ro .':l ała sic ':ob a - d zic·k i zbrodni, 7.e w reszcie 
o'.inalazła swą rzeczvwi s 1. ą t ożsam ość . „ T ia e r az m~m wła 
sną suknio i j estem 3 aś n i t, P a ni równ a . 1 os~ szk ·cJ l"l :i tn v 
strój zJw cdniarek („.) J a icstem du;: icif'l k11 . . iR j r.s tPm ~n
!ange Lem er ciPr . t ą J Prrierc i12r 1 ą wlaśnir. . która 11dusila 
s i ostre !" 
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Jest to zbrodnia fałszywa, pozór zbrodni, podobnie jak 
~miErć Pani jest tylko pozorem śmierci. W swoim komen
tarzu „Pokojówek" Sartre uwidacznia przejścia od „bytu do 
pczoru, od w.vobraźni do rzeczywistości" i widzi w nich 
p róbę pokazania nicości, próbę unicestwienia rzeczywistości, 
która okazuj e się stale niC' r zeczyv.ds ta - będąc Z\ -ykłym 
pozorem. „W sztukach Geneta ka żdy aktor winien grać rolę 
postaci , która sama gra rolę" . .Jest. to oczywiście więcej 
niż gra. To raczej istota ceremonii, które.i wszyscy uczest
nicy zos tają przekształceni - lub też zdaje im si ę , że prze~ 
kszta łceni zostali. 

(The experimental Theatre in France) 
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Jan Błoński 

„POKOJÓW Kl" 

iako SYSTEM POZORÓW 

Nic prostszego, niż fabuła „Służących". Dwie służące, 
Claire i Solange kochają swą Panią i nienawidzą jej rów
nocześnie. Anonimami zdradziły policji je j kochanka. Kiedy 
się dowiadują, że ten zostanie zwolniony, usiłują zabić Pa
nią. Ponoszą niepowodzenie. W strachu chcą się wzajem
nie pomordować. W końcu jedna popełnia samobójstwo. 
Druga zaś, wiedząc, że zbrodnia zostanie jej przypisana, 
upaja się swą - fałszywą - chwałą morderczyni. 

Ten prosty, choć osobliwy schemat jest idealnym scena
riuszem zła. 

L Czyny są gestami. Kiedy Pani nie ma w domu, Claire 
przebiera się za Panią, Solange zaś udaje Claire. Po co'? 
Po to, aby dokonać pozornej, magicznej zbrodni: aby Pani 
(poprzez Claire) objawiła swą nikczemną istotę, zaś So
lange (działając jako ona sama i jako Claire) zabiła znie
nawidzoną Panią. Zabójstwo jednak nigdy nie dochodzi do 
skutku : ceremonia ·zostaje na zawsze przerwana. Służąęce 
wiedzą więc, że komedia, jaką odgrywają, jest tylko ko
medią. Ani na chwilę nie opuszcza ich poczucie, że udają : 
przerywają ceremoniał, poprawiaj ą rekwizyty , przyśpieszają 
scenariusz. 

A jednak - w zakończeniu „Służących " - Claire popełni 
samobójstwo. Kiedy Pani, dowiedziawszy się o uwolnieniu 
kochanka, pobiegnie spotkać się z nim do miasta, obie słu
żące odegrają raz jeszcze swą komedię, tym razem dopro
wadzając ją do końca. Do koóca'? Solange (jako Claire) 
mai·kuje tylko zabój s two Claire (jako Pani) . Kogóż by bo
wiem zabiła, jeśli by zabiła naprawdę? Co znajduje się 
u ko11ca komedii? Prawdziwe zabójstwo fałszywej Pani, 
czy fałszywe zabójstwo prawdziwej Claire? Służące uwi
kłały się w swoich pozorach. 

Tymczasem Claire podejmuje grę na nowo. Przed chwilą, 
gdy była tu Pani, Claire usiłowała ją otruć, podając tru
ciznę w rumianku. Przypadek ('?) sprawił, że Pani odmó
wiła napoju. Teraz więc Claire - jako Pani - każe So
lange - która gra Claire - - podać sobie ów rumianek. 
Popełnia więc największą ze zbrodni: pozbawia siebie bytu. 
Zbrodnia ta jednak, chociaż r zeczywista , zostaje przeżyta 
jako wyobrażenie: po pierwsze Claire popełnia samobójstwo 
jako Pani - po drugie zaś - samobójstwo pozoruje zabój
stwem. Solange rozumie to doskonale, skoro przyjmuje rolę 
zabójczyni i pójdzie na szafot za morderstwo, które popeł
niła tylko w wyobrażni. W tym miejscu nie wiadomo już. 
co jest fikcją, a co rzeczywistością: zabójstwo rzeczywiste 
(Claire podająca Pani rumianek) utożsamiła się z fikcją, 
zaś zabójstwo fikcyjne (Solange jako Claire markująca mord 
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Claire jako Pani) okazało s i ę m ordersŁ\ cm rzeczywistym -
rzeczywis tym , bo sk ut ecznym. Oczywiście, naprawdę Claire 
sama wypi ła r um ianek : a le j t to fakt nagi, pozbawiony 
znaczenia, użytec zny t •lko jako podbudowa pozoru („pozór 
- m ó vi Sartre - - kr dnie bytowi transcendencję"). 

2. Postacie są wyobrażeni am i postaci. Obie służące wy-
1 gly się w '\Vyobraźni Pani : niewdzi czne, podłe, kłamliwe, 
złe . Służące . Raczej : przestępc " Tak przestępc '. jak słu
żące są emanacjami ludzi „por7ądnych": Pa n shvarza słu
gę , sędzi a zbrodniarza. 

Słu żące są dwie: wzg lędne wobec Pani, są także względ
ne wobec siebie. Umożliw i a to akcję. uzewnętrzniając głę-

o ą po dwó.i noś;• kondycji służąc j . a więc - dwuznacz
ność zła . S olange i Claire kochaj s i ę („Solange , zachowasz 
mnie w sobie' ' - mówi umierająca Claire) i nienawidzą 
równocześni : sługa nienawidzi swego losu , jak zło niena-

idzi samo siebie. Claire jest zwierciadłom Solange i od
wrotnie. fa a zej : Claire jest Solange ;v-id z ianą przez So
la nge i • olange je t Claire widzianą prze z Claire. Pomijam 
tu. dla j asności . \ ażny szcz ~ól. Służące sa odbiciem po
j ęć Pani. ale Pani jes t także wzgl dna ·- wobec nieobec
nego Pana. riożna łatwo spostrzEc. że j ej uczucia do ko
cha nka są fałs zywe. Każdy je:t więc czvjąś „slużącą" . Ina
czej : służące są świadomoś ,· i ą zla rozdwojonego: t ęs knią 
do jedności , j ak zło dąży do bytu. 
S tą d wni ose k. że ni e ma w „Służących" zdania, które by 

ni e mi a ło d\\ u, trzech, c:2terech znaczeń. że każda myśl, 
uczucie , czyn są w istocie fałszywe i pozorn0. Że akcja. 
pr owadzona p rzez wi.· obrażeni a postaci i objawiająca się 
w czynach, które wyparow a y w gesty, może być tylko 
fanta mai;orią , s tarannym majakiem. 

3. Vszvstko jest w .. Slu iąc.vch" od początku sfałszowane. 
Stosunki iędzy postaciami wyrażają sic; następująco : 

Claire nien wi dzi P ani, ale sama w s tępuje wtedy pod 
pas ac'ą Sola ge , zaś P ani - pod pos tacią Claire(!). Sciśle 
mówiąc . nienawiś ' Cla ire do Pani objawia się dwojako: 
raz \ interpretacji osoby P ani, di. a ·- jako fikcyjna nie
nawiść fałszywej Claire (tj. Solange) do fałs zywej Pani 
(lj . Claire). 

Cla ire nien awidzi S olange, ale w wyobrażonej sytuacji: 
sam a g ra wtedy Pan ią . zaś Solan ge gra Claire. 

C' laire nienaw id zi samej siebie, ale tylko wtedy możemy 
to dostr z.ec, gdy Solange g ra Claire . a Claire z krwi i ko
. ci - Pani ą . 

Analogi czn · . olange nienawidzi Panią, występując jako 
Clair e, ki dv Pan i ą gra Claire; nienawidzi też Claire, ale 
Cl aire - Panią ; ni en i; idzi s iebie„. tu brakuje ogniwa. 
ale t~·lko ze wz.gl dów technicznych : brak mediacji; gdyby 
łużące , g rając komedię, zamieniły się rolami, symetria by

łaby cał ·owita. 
Wszystkie uczucia są więc fałszywe ; widz, otumaniony, 

traci głowę; stopn iowo dopiero Genet pO?.wala mu się prze
konać, że te uczu cia są jednak prawdziwe: prawdziwa jest 
niena\viść Solange, prawdziwa nienawiść Claire. Słowem, 
jak mówi Sartre., „fałsz jest prawdą i prawda może obja
wić się tylko pod postacią fałszu . „" 
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Tak więc teatr Geneta jest teatrem - przeciw wi
dzowi. I tak też należy rozumieć „Służące". Spróbujmy 
wniknąć w myśl widza patrzącego na przedstawienie. Po
czątkowo bierze on pozór za prawdę , w komedii Claire 
i Solange widzi rozgrywkę między Panią a służącą. Miraż 
się jednak rozlatuje: pozór znika. Ale znika tylko po to, 
by ustąpić miejsca nowym pozorom (komedii Pani wzglę
dem Pana, komE.dii zabójstwa-samobójstwa). Jednak, zanim 
widz s ię zorientuje, że został znowu oszukany, trwa w prze
konaniu, że dotknął prawdy. Słowem, prawda (byt, dobro) 
pojawiają s i ę w „Służących" tylko po to, by okazać się 
kłamstwem (nicością, złem). Zarazem, diabelska sztuczka 
sprawiła, że k łamstwo (nicość, zło) stało się prawdą (by
tem, „dobrem"). Na krótką chwilę, ale dla tej chwili zo
stała napisana cała sztuka - zło stało się jednorodne, 
względne i absolutne zarazem: zbrodnia spłodziła samą 
siebie. „Pozór - pisze Sartre - objawił się jak czysta ni
cość i jako swoja \vłasna przyczyna. Byt zaś, nie przesta
jąc prezentować się jako absolutna rzeczywistość , rozpłynął 
się w pozorze. Przełóżcie to teraz na język Zła : Dobro jest 
tylko złudzeniem; Zło jest Nicością , która tworzy się sama 
na ruinach Dobra." 

„Służące" są rodzajem bomby zegarowej. „Piękno - po
w iada w przedmowie Genet - winno posiadać moc poe
matu, 1 o znaczy moc zbrodni". Quod erat demonstrandum. 

-(„Wprowadzenie do Geneta". „Dialog") 
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SARTR E 

TEATR jako EGZORCYZM 

Zarażając nas swoim zł m, Gen t sic; od tego z.la w -
zwala . Każda z jego ksi ążek jest psyc hodra mem, oczyszcze
ni c; m, ka tar k tycznym opanowanie m rzeczywistości własnej: 

pozornie powtarza tylko poprzednie, jak nowa mi! ośl: od
twar za dawne ; ale, dzięk i każdem u swemu dziełu, ten 
opc;taniec poskr amia lepiej demona, k tór nim rządzi. Dzie
si~ć L,t litrratu ry równaj ą s i ę '•urac.ii psychoanalit:-:cznej. 

(„Saint Ge net, co~ćdien et martyr") 

Redakc.ia programu : JAN BŁOŃSKI 
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JAN KRÓLIKOWSKI 
(1820-1886) 

Był największym tragikiem polskiego tea
tru romantycznego. Przybył do Krakowa 
w r. 1840, w młodzieńczym zespole Cheł
chowskiego, po czterech latach pobytu na 
scenach prowincjonalnych. Już wtedy nale
żał do „wielkiej czwórki" talentów, wycho
wanków Chełchowskiego, wraz z Rychterem, 
Chomińskim i Radzyńską. Ale, nawet w o
czach tak bystrego znawcy, jak późniejszy 
jego dyrektor Meciszewski, Królikowski był 
wtedy „komikiem w wyższym stylu, portre
tującym na scenie z zadziwiającą wierno
ścią śmeszności i przywary ludzkie". W la
tach 1843-1845, gdy Meciszewski został kie
rownikiem naszej sceny, Królikowski szybko 
poszerzył pole swojej pracy. „Zadziwiająca 
wierność" portretowania objęła już wtedy 
całą skalę człowieczeństwa - w r. 1845 za
grał po raz pierwszy swoją rolę życiową, 

Jan Królikowski w roli Franciszka Moora 
w „Zbójcach" Schillera 

Franciszka w „Zbójcach" Schillera. W niej 
też wystąpił ostatni raz w życiu, w czter
dzieści lat póżniej. Według tradycji ta rola 
go zabiła. Bo romantyczny aktor, a Króli
kGwski był nim w każdym calu, nie grał, 
lecz wcielał dt; całkowicie w odtwarzaną 
role, rez?gnował z swojej osobowości i przez 
gcdziny teatru żył w świecie złudzeń, uzna
nym przez niego za co najmniej tak samo 
realny . jak świat otaczającej go ciągle rze
czywistości. Swiadek krakowskich lat Króli
kowskiego zanotował przejmujące wrażenia, 
jakie z jego gry wyniósł. „Czarne charak
tery, jak np. w «Zbójcach», nieporównanie 
naturalną deklamacją oddaje mistr7owsko, 
bez krzyków, b~z rzucania się i wykrzy
wień . W «Monaldeschi» podstępnego Włocha 
rolę oddał tak doskonale, szczególniej w ak
cie i scenie ostatniej, że zapomniała pu
bliczność o teatrze i ze zgrozą i przeraże
ni ~m słuchała go, lubo mimika jego nie była 
rzutna, ruchy spokojne - ale gra twarzy, 
gra muskułów bez wvkrzvw;eń, a okropna. 
Szc?eg6Jną ma siłę oczu. którymi umie ma
lo\11rać cały swój charakter. wewnętrzną 
złość i brudy serca, okropność zamysłów". 

W r . 1846 przeniósł się Królikowski do 
Warszawy i tam pozostał do końca życiu , 
od razu uznany za jednego z pierwszych 
artvstów warszawskiej sceny. Przyjeżdżał 
często na gościnne wvstępy do Krakowa, 
przypominał że czuje się wychowankiem na
szego teatru. Przem'1wiaiąc na przyjęciu na 
jego cze śr w r. 1879 wvdanvm powiedział, 
że to co 1dołał zrobić jako człowiek i arty
sta zawd7iecza pracv na scenie krakowskiej, 
gdzie ,.dopiero mvśl moja zaczęła się roz
wi.iać, ksztflłcić , doirzewać, uczucia rozkwi
t:ić. \•.•vobri:i~nia podnosić I tu dopiero zro
rnmi:Jłem prawdziwe pi1>kno i prawdziwe 
sztuki dramatycznej zadania". 

„ZŁOT A MŁODZIEŻ" W TEATRZE 

List do przyjaciela z Krakowa, d. 2 lipca 1816 

Pytasz mnie się przyjacielu o teatr kra
kowski - nie rozszerzając s'ę nad wiekszą 
lub mniejszą zdatnością artystów ( ... ) w krót-

kości ci tylko donoszę, że zeszłej niedzieli 
znajdując się na danej tragedii pod tytułem 
„Zbójcy puszczy Hermannstadt" miałem ra
zem dwa widowiska: z przodu napady, za
bójstwa, krwi rozlanie itd, jak po większej 
części jest treść wszystkich sztuk tragicz
nych; z tyłu zaś za mną, w jednymże czasie, 
zupełnie pierwszej przec;iwna scena słyszeć 
się dała. Loża bowiem środkowa (tak zwana 
.,Królewska" po teatrach), napełniona oso
bami, w pośród sztuki dosyć głośny dialog 
prowadzić poczęła, z głośniejszym jeszcze 
akompaniamentem śmiechu, tak iż ja bylem 
amba.r:::sowany, gdzie patrzeć - czy na tra
giczną, czy na komiczną scenę, a chcąc uwa
gę mojt\ i tu podzielić, kręciłem głową I na
przód i w tył ( ... ) Z początku myślałem, że 
galeria, zwyczajnie dystyngwu.ląca się po 
wszystkich teatrach głośniejszą bytności:ą 
widzów swoich, przen 'osla się do wzmian
kowanej loży - lecz później dowiedziałem 
się z niemałym zastanowieniem, że panowie 
w tejże loży znajdujący się, co do stanu 
swrgo ani by być mogli policzonymi do 
galerii i że d ialog ich głośny, z akompania
mentrm śmiechu, jest właśnie cechą do
brego I n ( ... ). Dla rozrywki publiczności 
ciż sami panowie rozsypują także petardy 
szklane ( ... ) po parterze, I tak zs tępują, gdy
by Jowisz w pośród rromów, k"edy czasem 
raczył zniżyć się z g6rn"go siedliska swego 
na poz"om'.'I· pobyt ziemlanów. 

Gazeta Krakowska, 7 VII 1816, nr 84, s. 668-6&9. 

SKANDAL W WIELKIM ŚWIECIE 

W początku października 1844 r. zgłosiła 
się do dyrektora naszego teatru, Hilarego 
Meciszews1dego, młoita kobieta z prośoą 
o przyjęcie jej do ze1połu. Nie grała dotąd 
nigdy jeszcze na scenie, ale jej uroda i ele
gancja były dobrym poleceniem. Kilka prób 
wykazało też i talent przełamujący skrępo
wanie debiutantki ; brak doświadczenia. Me
ciszewski powierzył jej pierwszą rolę. Przy
szła aktorka ,,znana wówczas i wybitna oso
bistość", jednego zażą.:ala 6tanowczo: ażeby 
w afiszach była wymieniana tylko jako Zo
fia Mii.!ler, mimo że nazywała się Róża de 
Fontelive. 

Zaledwie doszło do tego porozumienia, za
ledwie pani Fontelive zdążyła kupić (na 
kredyt) trochę materiałów na kostiumy w 
krakowskich sklepach - nastąpił sprzeciw. 
Nie ze strony męża - ten siedział na wsi 
i pilnował kopania ziemniaków w swoim 
majątku. Do komitetu powołanego przez Se
nat Wolnego Miasta dla nadzoru nad sceną, 
tzw. D yrekcji Teatralnej, wpłynęło pismo 
matki debiutantki. Pani Zofia z hrabiów 
Potockich Oborska (tak się podpisywała) 
w ostrych słowach protestowała przeciw 
„wciągnięciu" jej córki do teatru. Obawiała 
się „aby sceniczne życie nie ściągnęło nagany 
męża na córkę moją" gdyż „tym sposobem 
każde małi'eństwo byłoby narażone" a nad
to zwracała u.wagę, że pani Róża nie ma 
funduszów, by spłacić wzięte na kredyt 
towary. Interesy familijne wymagają, aby 
Dyrekcja Teatralna spowodowała bezzwłocz
ne rozwiązanie umowy. Dyrekcja wykręciła 
się sianem, zaslaniając się brakiem kompe
tencji. A pani Róża spokojnie podp;sała 
kontrakt z teatrem na trzy lata. Publiczność 
była zachwycnna i nie szczędziła jej braw 
i ob•awów sympatii. Tylko na przedstawie
n;ach, w których afisz zapowiadał udzia.l 
7or;i Mii.1ler, nie bywali jej krewni z pod 
„Baranów". 

W epoce panowania pary I telegraf6w, 
w epoce gorączki giełdowej i w okamgnie
niu niemal odbywających się przewrotów 
politycznych, tak nawykliśmy do silnych, 
nagłych, niespodziewanych emocji, że co
kolwiek z codziennych nie wykracza torów, 

Krak. Zakł. Graf . nr 3, zam. 1129/66 - 3000 - T-6(9·!8.I) 
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nie zadziwia nadzwyczajnością wrażeń, nie 
odznacza się jakimś nieod ··adnionym zagmat
wamem prz.> czyn i skutków, kombmacji 
i zwrotów, nie budzj już w nas zajęcia. To, 
cośmy tu rzekli w ogólności, zastosować się 
da do sceny i dzieł przeznaczonych dla niej. 
Prostota planu i rozwoju intr ygi utraca 
w nieb coraz bardziej pra wo obywatel
stwa; natomiast, jak to widzimy w najśwież
szych utworach francuskich, miejsce jej za
stępuje jaskrawość kolorytu, dykcji i sytu
acji, labirynt zdarzeń - potrącających się na
wzajem i obalających całe rusztowanie do
mysłów nieprzewidzianymi rezulta tami. Dzi
siaj publiczność gniewa się n;emal o to, je
żeli z premisów, z przebiegu użytych w dra
macie lub komedii żywiołów, odgadła na
przód rozwiązanie, Jeżeli w sztuce nie ma -
nie powiemy już soli attyckiej - ale pie
przu drażniącego smak ostrą zaprawą. 

W odegranej wczoraj komedii w 3 aktach 
J. I. Kraszewskiego „Ciepła wdówka" ( ... ) 
nie ma ani niespodziewanych efektów, ani 
zadziwająeego spląta nia wypadków a tym 
samym i obfitości ak cji jaką napotykać się 
zwykło w nowoczesnych komediach, lecz 
jest prostota planu i wierność w przedsta
wieniu epoki, jaką ~u tor postanowił odma
lowa<:. ( ... ) 

Wykonanie „Ciepłej wdówki" ( ... ) było 
wogóle staranne. l'l:iektóre sceny odegrane 
były z prawdziwą werwą i życ;em, miano
wiele scena końcowa 2-go aktu, w której 
się spotykają Maria i Gabriel po raz pierw
szy po dawnym rozstaniu. P . Modrzejewska 
(Maria) w scenie tej była tym, czym bywa 
w „Barbarze" w „Annie Oświęcimównej" 
itd., to jest plastycznym uosobieniem uczuć 
jakle ma wyrażać. ( ... ) P. Rapacki (rotmistrz 
Żegota), p. Eker (Bodzanta), która grał bar
dzo swobodnie, choć nieco za lekko, p. Wol
ski (cześnik Talwosz) mający najwięcej może 
zakroju polskiego, p. Ekerowa (Marcybela), 
ów stereotyp starych panien, i p. Heni!f 
(strukczaszy Mężyk) usił uj, cy ' , dobyć całą 
moł.liwą komiczność z swej roli, współdzia
łali zgodnie w wykonaniu całośl'i. 

,,, „ .... 

Czas, nr ~>9 z l XI IBGS 

Odegrana wczoraj ( ... ) komedia w 4 ak
tach Juliusza Sandeau p. n. „Helena de la 
Scigllere" należy do rzędu owych społecz
no-tendencyjnych utworów scenicznych, nie
rzadko spotykanych w literaturze francus
kiej i naszej, w których idea nowożytna, 
idea osobistej zasługi występując w zapasy 
z zbutwiałymi przesądami, odnosi zwycięstwo 
nad słabym już przeciwnikem, zniżając go 
do poziomu śmieszności. Takim wyobrazl
ciclem idei średniowiecznej jest w „Helenie 
de la Seigliere" dumny, zdziecinniały mar
r.rabia, który nie wytr:r.ymuje próby ani 
pod względem szlachetnosci charakteru z ple
bejuszem Bernardem, ani pod względem 
inteligencji z adwokatem Detournellem. 

( ... ) P. Rapacki grał wybornie, c'en iował 
jak najdelikatniej wszelkie najdrobniejsze 
1Jawet fazy, uwydatniając ów ch arakter ska
pry:nony przedrewolucyjnego, niepoprawne
go oligarchy - nie był to atoli jeszcze 
markiz w zupełnym tego słowa znaczeniu. 
P. Modrzejewska, której rola mniej miała 
odrębnej cechy swego eza!'u, oddała ją z ca
łą godnością kobiety i dącej za szlachetnym 
popędem serca, lecz gotowej poświęcić naj
milsze uc:mcia dla d umy rodowej, nie zno-
szącej upokorzenia bee honoru. 
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STARY TEAT R ~ War szawie 

W dniach 3 I 4 grudnia Stary Teatr wy
stępował w Warszawie w r amach Warszaw
skich Spotkań Teatralnych prezentując przed
stawienie „Woyzecka" G eorga Biichnera. 
Spektakl spotkał się z owacyjnym przyję

ciem. 

. . .• w Katowicach 

W dniu 21 grudnia S tary Teatr wystąpi 
w Katowicach w Pałacu Młodzieży z dwo
ma przedstawieniami „Tanga" Sławomira 

Mrożka. 


