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Ludzie, ależ on brzydotę i piękność stopił w jednego anioła, 
u niego obie spog :ądają tymi samymi oczami, 
jaka zuchwałość , jakie bohoterstwo (. .. ) 
O, Iakie Io trudne, nieuniknion7, ni~y sen, . 
niby Golgota, z losu powsta łe 1 związane z przeznaczeniem. W. 

Gombrowicz 
' 

„A gdyby chciano wysławić tę sztukę w Epidaurze? Dosyć. będzi! aby 
przed rozpoczęciem wszystkie trzy aktorki weszły . na . scen~ ! ustaliły -
na oczach widzów - które miejsca sceny m1anu1ą łózk1em, oknem, 
drzwiami, szafą, komodą itp. Polem znikną, aby pojawić się znowu w po
rządku przepisanym przez autor:J." 

Katarzyna Madcfi 

„ ... oto prawdziwy obraz z fałszywego widowiska". 

Tu aktorstwo nie naśladuje życia. Widowisko pozbawione jest 
cech realizmu czy życiowego prawdopodobieństwa. Aktorzy pro
ponują widzom pewną umowę. Przedstawiają siebie i scenerię, 
w której toczyć się będzie dziwna i okrutna gra. Widz, który 
mimoto będzie próbował utożsamiać się z oglądanymi bohate
rami, przymierzając ich przygody do własnego życia, naraża 
się na liczne pułapki, a wreszcie na rozczarowanie niejasnością, 
a nawet zafałszowaniem obrazu. 

Kto jednak zgodzi się na ów programowy fałsz, ułudę, grę 
pozorów, lustrzanych odbić i wyobrażeń, ten odnajdzie może 
w owym bezlitosnym pokazie aktorstwa jakąś prawdę o sobie, 
o swym własnym aktorstwie. Odnajdzie może swój „obraz od
bity w nieskopczoność przez lustra" jak pisze Genet. 

Jego teatr pełen jest luster, znaczących kostiumów, rekwizy
tów, masek. Jest ich pełen czy raczej cały się w nich zawiera. 
W grze, w udaniu, w kreowaniu roli, w upojeniu się nią. W pow
tarzających się rytualnych gestach, w uśmiechach lub gryma
sach przerażenia na uszminkowanych twarzach. W aktorstwie. 
Bo „to co macie pięknego na ziemi, winnście maskom". 

Wspaniała suknia z trenem wystarczy by przeobrazić się w 
Panią. Skromna czarna sukienka tworzy służącą. Jeszcze tylko 
trochę pudru, różu i już można rozpocząć grę. Niezbędne jest 
także lustro - nie traktujemy tego jednak zbyt dosłownie. Od
bicie uzyskuje się nie tylko w szklanej tafli, ale i w dotykanych 
przedmiotach, w twarzy partnerki, w obliczach widzów. 

Pora grać. Tego wieczoru to Claire przywdziewa suknię Pani. 
Jej żywiołem są role królewskie, pragnie być Marią Antoniną. 
Solange marzy o roli wielkiej zbrodn'iarki, wielkiej pokutnicy. 
Odegra Claire zabijającą Panią. Ale nazajutrz zamienią się ro
lami, sukniami. To nie rodzaj roli jest najistotniejszy, ale wiel
kość w niej osiągnięta. Aplauz rozentuzjazmowanego tłumu, roz
głos, sława, a przez to w y z w o I e n i e. 



Genet wspomina, że role pokojówek mogliby zagrać mężczyźni. 
Zakłada w ten sposób jeszcze jedno piętro w tym i tak już 
skomplikowanym układzie, byle tylko nie grono sztuki „trybem 
realistycznym. 

W przedstawieniu próbuje się ukazać aktorki g r a j ą c e 
a k t o r k i, które rozgrywają z kolei dramat Claire i Solange, 
ich grę. Próbuje się ukazać sam proces grania, wchodzenia w 
rolę, zapamiętywania się w niej aż do utraty osobowości, ale 

przechodzenia z roli w rolę. w poszukiwaniu własnej twarzy. 

Mieszają się kwestie, gesty, ruchy z kolejnych ról. Gro trwa. 

Natomiast w roli Pani wprowadzono aktora, podkreślając ob
cość tej postaci w zamkniętym układzie Claire-Solange. Pani 
jest tu wyraźnie kimś z zewnątrz. Przeprowadza śledztwo, re
żyseruje aktorki, stając się złowrogim organizatorem wydarzeń. 
Realna Pani nie jest potrzebna aktorom pochłoniętym grą, w 
której stwarzają własny obraz Pani. 

Genet buduje dla aktorek z matematyczną precyzją określo
ny scenariusz. Każe im grać zrazu „chyłkiem", poskramiając 
własne gesty, zawieszając głosy. Każe im pięknieć w trakcie 
sztuki. Emocje narastają. Z coraz większym wysiłkiem i bólem 
toczy się owo gra wobec nas, przeciwko nam. „Ale gdyby na 
przykład dali się porwać i przekroczyli granice swojej roli? To 
znaczy, gdyby z rozpędu posunęli się aż do zaburzenia wszyst
kiego i zastąpienia wszystkiego. Tak, tak, wiem, jest zawsze 
jakiś szczegół fałszywy, który im przypomina, że w pewnym 
momencie, w pewnym punkcie dramatu, powinni zatrzymać się, 
a nawet cofnąć... Ale jeżeli w uniesieniu namiętności nie roz
poznają już tego szczegółu i bezwiednie wykonają skok„ .. ?" 
pyta Irma w „Balkonie". 

Otóż w „Pokojówkach" Claire próbuje dokonać tego skoku 
przekroczyć granice teatralności poprzez własną śmierć. Tyle, 
że prawda scenicznego obrazu jest jak najdalsza u Geneta od 
życiowej prawdy. I granica teatralności nie powinna być prze
kraczano, bo wtedy panować zaczyna fałsz. Nie ma tu miej
sca dla prawdziwej zbrodni. Zbrodnię się w nieskończoność od
grywa. W świecie luster, kostiumów masek prawdziwa śmierć 
jest jakaś nieprzekonywująca, niezręczna, drożni jak fałszywy 
akord. 

Powróćmy więc do gry. 

Ewa Wójciak 

A k t o r 

Aktor - istota obdarzona szczególną intensywnością ducha, 
przez co należy rozumieć namiętność w dochodzeniu praw i sen
su istnienia człowieka oraz miłość życia, która, iż jest akty
wnością, ruchem, przestrzenią wolności, przeciwstawia się bez
władowi śmierci. 

Aktor swą intensywnością winien rozbudzać w ludziach uśpio
ne, zapoznane tęsknoty i niepokoje. Pobudzać tajemne rytmy 
w ciele - jak muzyka - pytając i buntując się jednocześnie. 

Zadaniem aktora jest przywracać człowiekowi jego transcen
dencję, jego prawodo tajemnicy i poezji. Stwarzać obraz czło
weczej powinności: przekraczania matriolności i biologizmu ist
nienia. Unaoczniać możność zwycięstwa nad niewolniczym przy
pisaniem historycznemu materialistycznemu konkretowi. Być 
piewcą woln&ści ! 

Winien być anarchistą, winien być czcicielem wolności, bał
wochwalcą wolności. Nieosiągalnej w życiu, niepojętej dla bu
downiczych społeczeństw, niebezpiecznej dla strażników niewoli. 

Zadanie aktora to wyzywać do „zmagań śmiertelnych" naj
szacowniejsze dogmaty, najtrwalsze prawa, najsurowsze wyroki 
nauki, bezwzględności doktryn, tępotę tyranów, totalność zniewo
lenia. 

Zadanie aktora to przechowywać tradycję Prometeuszy 
pierwszych buntowników - lecz także tradycję Chrystusowej mi
łości, pamięć o doskonałości asecezy, lecz także o cudowności 
święta i karnawału. 

Zatem umiejętność jego wyrażać się musi w zdolności do wie
lości i wielkości doznań. Do rozbudzenia w ludziach pamięci 
o utraconych obszarach życia, o nieskończonych możliwościach 
wyborów, o duchowej, a zarazem fizycznej wolności. 

Jest dziś aktor tropicielem i strażnikiem praw ludzkich, ich 



pieśniarzem, w czym bardziej podobny jest może do tych, któ
rzy oddawali życie, podpalając je na placach zwycięstw, a także 
do tych, którzy w akcie rozpaczy strzelali do morderców (jak 
mniemali) praw owych. 

Aktor jest r e w o I u c j o n i s t ą i taka jest jego motywa-
cja. Może więc być nim tylko człowiek, który urodził się bunto
wnikiem. Człowiek, który swe życie rozumie jako obowiązek ak
tywności umysłowej, jako dążenie do wielkości duchowej. Czło
więk, który kocha życie i pragnie tę miłość zaszczepiać innym. 

Szukając środków wyrazu skupia się na ekspresji duchowych 
zasobów, a to znaczyć musi dla niego obowiązek ciągłego po
szerzania swej wiedzy, rozumienia i odczuwania. 

Technika musi tu być tylko konsekwencją. 

Jeon Genet: 

Czego bowiem można się spodziewać po zawodzie, wyko

nywanym z tak zupełnym brokiem powagi i skupienia? Jego 

punktem wyjścia i racją istnienia jest ekshibicjonizm. Ale mo

ralność lub estetykę można wyprowadzić z każd:? j, dziwacznej 

nawet lub występnej postawy, trzeba tylko odwagi i wyrzecze

nia: tymczasem u źródeł w yboru zawodu aktora znajduje się 

przywara, któfą rządzi rozpoznanie świata nie rozpaczy pełne, 

ale usłużnej przymilności. Aktor zachodni nie chce słać się 

znakiem ciężarnym znkami, pragnie się tylko utożsamić z po

staciami dramatu czy komedii. Swiat współczesny, zmęczony 

i niezdolny do życia czynem, pcha jeszcze aktora ku wulgarno

ści, każąc mu przedstawiać nie tematy heroiczne, ale postacie 

wyśnione. Jakaż więc będzie moralność tych ludzi? Jeśli nie w-a

getują w intelektualnym błazeństwie, zaprawionym goryczą, roz-

' pychają się łokciami, marząc o gwiazdorstwie. Spójrzcie tylko, 

• jak walczą o tytuły w gazetach ... 



Stanisław Wyspiański: 

Rola - rola skończona? Wasz umysł tak dzieli 

myśl na rolę i nicość powszednią, 

że skoro rolę wypowiecie gładko, 

deski sceniczne spod stóp wam uciekną 

i rola najpiękniejsza staje się wam brednią. 

Nędzarze! 

\ 
I 

I 

Wiliam Szekspir: 

Czyliż to nie jest zgrozą, że ten aktor, 

Niby w wzruszeniu, w parodii uczucia, 

Do tego stopnia mógł nagiąć swą duszę 

Do swoich pojęć, że za jej zrzędzeniem 

Twarz mu pobladła, z oczu łzy pociekły, 

Oblicze jego, głos, ruch, cała postać 

Zastosowała się do jego myśli? 

11gwoli komuż to? gwoli Hekubie! 

Cóż z nim Hekuba, on z nią ma wspólnego, 

Żeby aż płakał nad jej losem? 

( ... ) 
Powiadają, 

Że zatwardziali złoczyńcy, obecni 

Na przedstawieniu okropnych widowisk, 

Tak silnym zdjęci bywali wrażeniem, 

że sami swoje wyznawali zbrodnie 

( ... ) 
Sumienie króla na wierzch wydobędę. 



Jan Błoński 

Wprowadzenie do Ganela (fragmenty) 

Teatr Geneta jest teatrem do kwadratu, nieustannym teatrem 
w teatrze. „Totus mondus histrionem agit"; nikt nie chce jednak 
uwierzyć w stare powiedzenie: upewnia się pośpiesznie, że złu
dzenie widowiska służy prawdzie życia, że oszustwo sceny zo
stanie prędko odkupione. Tymczasem Genet wybiera teatr włoś
nie dlatego, że teatr kłamie . „Właśnie fałsz, blaga, sztuczność 
przedstawienia pociągają Geneta - pisze Sartre. Został on 
autorem dramatycznym ponieważ kłamstwo sceny jest najbar
dziej oczywiste i najbardziej fascynujące. „Jest to więc teatr złej 
woli; nie dla widza ale przeciw widzom; nie może on spodziewać 
się pociechy, oczyszczenia, nie może spodziewać się - prawdy. 

I nic dziwnego: czytelnik, widz jest „porządnym" człowiekiem, 
owym sprawiedliwym, który uczynił Geneta złoczyńcą, a w dal
szym skutku - pisarzem. Teatr Geneta jest społeczną zemstą 
i najbardziej osobistą ceremonią (, .. ) 

Genet - najdosłowniej - spełnia zadanie Rimbauda: a jestem 
kto inny". Czuje się podwójny, na codzień i na zawsze; kradnie 
i widzi siebie kradnącego; ten osobliwy przestępca kradnie nie 
tyle dlatego, że jest złodziejem, ile dlatego, że pragnie się nim 
stać ( ... ) 

Męczennik i komediant. Dialektyk zła! Genet chce w każdej 
okoliczności czynić źle, czynić najgorzej. Ale czy zło jest w ogóle 
możliwe? Już ojcowie Kościoła wiedzieli, że zło jest czystą ne
gatywnością, że - w dokładniejszym znaczeniu n i e j e s t 
by t e m. „Byt zła - powiada Sartre - jest zarazem bytem 
niebytu i niebytem bytu. (Ponieważ, biorąc najogólniej byt jest 
dobrem, a dobro - bytem - przyp.) Zło jest jednocześnie 
względne wobec dobra i absolutne. Tak więc, w pierwszym 
sensie, największym złem jest doskonale znać dobro... a mimo 
to odrzucić oślepiające światło, zagłębiać się umyślnie w ciem
ności. .. W tej perspektywie zło pojawia się po dobru i względem 
niego. Jeśli jednak zło ma być doskonałe, musi być absolutne, 
a więc człowiek zły musi być zły całkowicie, nie może mieć 
nawet chwilowego pojęcia o dobru. Tym razem byt zjawia się 
tylko na chwilę, po to, by zostać zniszczony; dobro wzbudza się 

tylko jako niezbędny moment zła... Jak jednak nicosc może 
stworzyć byt, negacja począć afirmację, pozostając negacją? ... 
„Diabeł jest wewnętrznie sprzeczny i to mu właśnie sprawia 
niewymowne cierpienia . Zło znajduje się w nieustannej pogoni 
za samoistnością bytu. 

Genet może złączyć dwa przeciwległe końce zła tylko w złu
dzeniu, pozorze: spełnia się ono jedynie w przejściu od jednej 
formy do drugiej. Jest komedią i wolnością jednocześnie, kiedy 
Genet rozpuszcza swą świadomość w nicości, to znaczy w źle, 
zachowuje jeszcze świadomość siebie w nicości: dialektyka zła 
odsłania się jako nieskończoność lustrzanych odbić. „Jeśli ist
nieje tylko Byt, jeśli Byt jest wszędzie, jeśli zło jest n i c z e m, 
jeśli wszystko, co można chcieć, kochać, pojąć, jest jeszcze 
bytem, a więc aspektem dobra - wtedy dopiero rodzi się po
kusa zła: wolność kusi sama siebie„. Będąc bytem i rozmyślając 
o bycie, jestem stworzeniem Boga; będąc nicością, poznając 
nicość, jestem swą własną przyczyną. Zapewne, tworzę tylko 
pozory„. ale pozór nie jest mną, kradnie bytowi transcenden
cję... a jednak zależy tylko ode mnie: pozór jest szatański, po
nieważ karykaturuje był i jest wszystkim, co człowiek może stwo
rzyć własnymi środkami" („.) Jak Genet złodziej-metafizyk, 
który w chwilowych olśnieniach osiąga świadomość przemian 
wewnętrznych1 przełożonych tu przez Sartrea na egzystencjalną 
dialektykę nicości - przekształci się w pisarza? Posłuchajmy 
jeszcze raz znakomitego komentatora: „Skoro syntezą niebytu 
i bytu niebytu. (Inaczej jeszcze: zła subiektywnego - cierpienia, 
męki, poczucia grzechu oraz „obiektywnego", )akie definiuje K~ś
ciół czy Sąd - przyp.) jest właśnie pozór i skoro pozór obja
wia złemu człowiekowi jego ohydną wolność, może by Genet, 
nadludzkim wysiłkiem, przekształcił czyny w gesty, byt w wy_o
brażenie, świat w fantasmagorię i siebie samego w pozór? Moze, 
miast daremnie starać się zniszczyć świat, zechciałby świat 
unierzeczywistnić? Dowiemy się jeszcze, że ta szaleńczo próba 
zastąpienia całego świata przez pozór świata nazywa się este
tyką ... " Jesteśmy już - albo prawie - w teatrze Geneta. Tam 
właśnie czyny są tylko gestami, postacie - wyobrażeniami po
staci, akcja - bladą i sztuczną fantasmagorią, mechanicznym 
baletem; zaś autor, obiektywizując zło, zmienia się ze sługi w 
pana pozoru. 

Sztuki Geneta będą więc uroczystym ceremoniałem: postacie 
są w nich całkowicie podporządkowane woli autora, który by
najmniej nie ukrywa, że pociąga za sznurki przedstawienia. Są 
one jedynie znakami partii myślowej, która ma doprowadzić do 
„zniszczenia" bytu, zniszczenia, pomyślanego jako tworzenie po-



zorów. Genet, przemieszczając się niejako samemu na szachow
nicy zła, tworzy rzeczywiste postacie, ale tylko po to, by móc 
ukazać ich pozorność. Inaczej, mówiąc słowami pisarza, wypo
wiedzianymi w przedmowie do „Pokojówek": „przejęty jałowym 
smutkiem teatru, który nadto dokładnie objawia świat widzialny, 
czyni ludzi, o nie bogów, starałem się osiągnąć deklamacyjny 
rozdźwięk, budując tok teatr w teatrze. Liczyłem, że uzyskam 
obalenie postaci... na rzecz znaków, oddalonych od tego, co 
mają oznaczać, tok dalece, jak to tylko będzie możliwe, nie 
zrywając jednak związku między aktorem o widzem." 

Teatr symbolu, znaku, aluzji; ole znaku pozbawionego złudzeń. 
Teatr nicości, teatr śmierci (.„) 

Nic prostrzego, niż fabuła „Pokojówek". Dwie służące, Claire 
i Solonge, kochają i nienawidzą równocześnie swą Panią. Ano
nimami zdradziły policji jej kochanka. Kiedy się dowiadują, że 
ten zostanie uwolniony, usiłują zabić Panią. Doznają niepowo
dzenia; w strachu chcą się wzajemnie 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 scenariuszem 
zła. 

1. Czyny są gestami. Kiedy Pani nie ma w domu, Clarie prze
biera się za Par..ią, Solonge zaś udaje Claire. Po co? Po to, oby 
dokonać pozornej, magicznej zbrodni: aby Pani (poprzez Claire) 
objawiło swą nikczemną istotę zaś Solonge (działając jako ona 
sama i jako Claire) zabiła znienawidzoną Panią. Zabójstwo jed
nak nigdy nie dochodzi do skutku: ceremonia zostaje zawsze 
przerwana. 

Służące wiedzą więc, że komedio jaką odgrywają, jest tylko 
komedią . Ani no chwilę nie opuszcza ich poczucie, że udoją: 
przerywają ceremoniał poprawiają rekwizyty, przyśpieszają sce
nariusz. Przypomina to trochę rojenia onanisty; im silniej zdaje 
on sobie sprawę ze sztuczności swej rozkoszy, tym bardziej dba 
o precyzjne wyobrażenie szczegółów fontozmu. Geneta nic nie 
obchodzą służące - jako kobiety; przeciwnie, doje reżyserowi 
wskazówkę, że role te winni grać - młodzi aktorzy! Oszustwo 
jest podwójne: nie tyle role kobiet mają grać mężczyźni ,ole to 
kobiety - jeśli przyjrzeć się wzajemnie tekstowi - są w istocie 
mężczyznami: nad całą sztuką unosi się niewyraźny zapaszek 
pederastii. 

' 

Solonge i Claire odprawiają więc jakby bluźnierczą, czarną 
mszę pozorowanego zabójstwa. Godzą się z góry na niepowo
dzenie! Sartre pisze: „Genet woli zabójstwo wyobrażone od za
bójstwa rzeczywistego, ponieważ w pierwszym wcla zła, nie tra
cąc riic ze swej mocy, posuwa miłość nicości tok daleko, że 
samo zło skazuje się na niemoc." (Inaczej: zło, które się samo 
unicestwia, jest złem podwójnym). Z czynu pozostał gest: smak 
nicości w ustach. 

A jednak - w zakończeniu „Pokojówek" - Cloire popełni 
samobójstwo. Kiedy Pani dowiedziawszy się o uwolnieniu ko
chanka, pobiegnie spotkać się z nim do miasta, obie służące 
odegrają raz jeszcze swą komedię, tym razem doprowadzając ją 
do końca. Do końca? Nie. Solange (jako Cloire) markuje tylko 
zabójstwo Cloire (jako Pani). Kogóż by bowiem zabiła, gdyby 
zabiła naprawdę? Co znajduje się u końca komedii? Prawdziwe 
zabójstwo fałszywej Pani, czy fałszywe zabójstwo prawdziwej 
Cloire? Służące uwikłały się w swoich pozorach. 

Ale nie: Claire podejmuje grę na nowo. Przed chwilą, gdy 
była tu Pani, Claire usiłowała ją otruć, podając truciznę w ru
mianku. Przypadek (?) sprawił, że Pani odmówiło napoju. Teraz 
więc Cloire --, jako Pani - każe Solonge - która gra Claire 
- podać sobie ów rumianek. Popełnia więc największą ze zbrod
ni: pozbawia się bytu. Zbrodnio ta jednak, chociaż rzeczywista, 
zostaje przeżyta jako wyobrażenie: po pierwsze, Claire popełnia 
samobójstwo jako Pani, po drugie zaś - samobójstwo pozoruje 
zabójstwem. Solange rozumie to doskonale, skoro przyjmuje rolę 
zabójczyni i pójdzie na szafot za morderstwo, które popełniło 
tylko w wyobraźni. W tym miejscu nie wiadomo już, co jest 
fikcją, a co rzeczywistością: zabójstwo rzeczywiste (Claire po
dając Pani rumianek) utożsamiało się z fikcją, zaś zabójstwo 
Nkcyjne (Solonge jako Claire markująca mord Claire jako Pani) 
okazało się morderstwem rzeczywistym, bo skutecznym. Oczy
wiście naprawdę Claire sama wypiła rumianek: ole jest to fakt 
nagi, pozbawiony znaczenia, użyteczny tylko jako podbudowa 
pozoru („pozór kradnie bytowi transcendencję"). 

2. Postacie są wyobrażeniami postaci. „Psychologia" Geneta 
zdradza pewne pokrewieństwo z gombrowiczowską. I tutaj po
stacie są przede wszystkim wałsną „gębą": wyobrażeniami innych 
o sobie. Obie służące wylęgły się w wyobraźni Pani: niewdzię
czne, podłe, kłamliwe, złe. Służące? Raczej: przestępcy. Tak 
przestępcy, jak i służące są emanacjami ludzi „porządnych": pan 
stwarza sługę, sędzia zbrodniarza („.) 



Solange i Claire kochają się i niewiedzą równoczesrne: sługa 
nienawidzi swego losu, jak zło nienawidzi samo siebie. Claire 
jest zwierciadłem Solange i odwrotnie. Inaczej: Claire jest Solan
ge widzianą przez Solange i Solange jest Claire widzianą przez 
Claire. Jeszcze inaczej: służące są świadomością zła rozdwojo
nego: tęsknią do jednośdi, jak zło dąży do bytu. 

Stąd wniosek. że nie ma w „Pokojówkach" zdania, które by 
nie miało dwu, trzech, czterech znaczeń. Że każda myśl, uczucie, 
czyn są w istocie fałszywe i pozorne. Że akcja, prowadzona 
przez wyobrażenia postaci i objawiająca się w czynach, które 
wyparowały w gesty, może być tylko fantasmagorią, starannym 
majakiem. 

3. Sarte przeprowadził dokładną analizę pewnego momentu 
akcji, tak przenikliwą i precyzyjną, ie można ją tylko przepisać: 

„Claire ma odtworzyć Panią i doprowadzić Solange do zbrodni. 
Ale Solange odtwarza Claire; stąd nowa komplikacja: stosunek 
fałszywej Pani do fałszywej Claire ma trzy, cztery dna. Przede 
wszystkim Claire staje się Panią dlatego, że ją kocha: w Pani 
rozkwita, ucieka od siebie. Ale zostaje Panią rówrnez 
dlatego, że jej nienawidzi: zawiść unierzeczywistnia, Pani, zmie
r.ia się w bierną zjawę, która pozwala się spoliczkować na po
liczkach Claire ... 

Jednocześnie grając Panią, Claire poniża i hańbi Solange, 
której również nienawidzi, tę Solange która jest drugą Claire, 
jej „wstrętnym zapachem" ( ... ) Jednak Solange jest bezpieczna: 
gra przecież rolę Claire ... 

Dlaczego? Claire może zostać Panią tylko wtedy, gdy zobaczy 
się Panią w swoich własnych oczach. Solange, stając się Claire, 
symbolizuje niesłychany wysiłek świadomości refleksyjnej, która 
zwraca się ku sobie samej i usiłuje się uchwycić taką, jaką 
objawiają się innym ... Claire poniż a więc samą siebie ( ... ) Znikają 
Solange i Pani.„: Claire staje - w pustce przed własnym 
lustrem." 

Mogłoby się zdawać, że stoimy na mocnym gruncie. „Miłość 
- nienawiść" Claire jest niejako uniwersalna: kocha ona i nie
nawidzi Panią, Solange i siebie. Odwrotnie, zaś Solange musi 
odczuwać podobne uczucia („.) 

Dlatego wszystko jest w „Pokojówkach'' od początku do koń-

• 

• 

ca sfałszowane ( ... ) Fałsz jest prawdą i prawda moze objawić 
się tylko pod postacią fałszu ... " ( .. :) 

4. Napisałem, że teatr Geneta jest . ~eal~~m - . pr~eciw w.idzo: 
wi. 1 tak też należy rozumieć „Poko1owk1 . SprobuJmy wni~nąc 
w myśl widza, patrzącego na przedstawienie. Pocz~t~owo bierze 
on pozór za prawdę, w komedii Claire i Solange ~1dz1 ro_zgry~k~ 
między Panią a służącą. Miraż ~ i_ę j~d~ak rnzlatuie, pozor znika, 
ale znika tylko po to, by ustąp1c m1e1sca nowym pozoro~ (ko
medii Pani względem Pana, komedii zabójstwa-samobo1stwa). 
Jednak, zanim widz się zorientuje, że został znowu oszukany, 
trwa w przekonaniu, że dotknął prawdy. Słowem, prawda (był.' 
dobro) pojawiają się w „Pokojówkach" tylko ~o to, by okazac 
s ;ę kłamstwem (nicością, złem). Zarazem, diabelska sztuczka 
sprawiła, że kłamstwo stało się prawdą. ( ... ) 

„Pokojówki" są rodzajem bomb~ zegaro-:vej. _„piękno - po
wiada w przedmowie Genet - winno pos1adac. ~oc . poemat~, 
to znaczy moc zbrodni." Genet stworzył anty-sw1at 1 stał się 
jego anty-Bogiem. Qod erat demonstrandum. 

(Dialog 1959, nr 6, s. 76-80) 
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Jean Genet 

łRMA: 

(. •• ) Wkrótce trzeba będzie zaczqć znowu od początku„. zapalić 
światła... ubrać się... ach, te przebierania! Rozdać role na 
nowo ••• zagrać swoją .•• (przystaje AOśrodku sceny, zwrócona 
twarią do publiczności) przygotować wasze (.„) Teraz wracajcie 
do domu, gdzie wszystko, bądźcie pewni, będzie jeszcze bardziej 
fałszywe niż tutaj„. Idźcie już, idźcie... Skręćcie w prawo, w zau
łek •.• (gasi ostatnie światło), Swita. 

„Balkon", z finału sztuki 
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