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J erzy Adamski 

,,Jean Genet, pisarz, poeta, autor drama
tyczny, urodzony w Paryżu w roku 1910 
z nieznanego ojca. Matka oddała go do 
przytułku. Przyłapany na kradzieży w 

wieku lat dziesięciu został oddany do do
mu poprawczego. Zaciąga się do Legii Cu
dzoziemskiej. Dezerter, żebrak, zawodowy 
złodziej, wielokrotnie skazany na więzie
nie . Swoją wolność zawd zięcza poparciu 
sławnych pisarzy, między innymi Cocteau, 
a zwłaszcza Sartre'a ... " Do tej typowej 
n oty encyklopedycznej dodać trzeba, że w 
roku 1Df) :1 słynna paryska firma wydaw
nicza Gallimard wydała Dzieła Wszystkie 
Geneta w czterech tomach, w Polsce· zaś 
w roku 1970 wyszedł tom przekładów je
go dzieł dramatycznych ,zawierający pięć 
utworów, granych w teatrach całego 

świata. 

„Ścisły nadzór" wystmviony po raz 
pierwszy w Paryżu w lutym 1949 roku w 
Theatre des Mathurins, jest arcydziełem 
europejskiego dramatu awangardowego, 
stanowiący wzór pewnego rodzaju teatru 
i model pewnego rodzaju postawy ducho
wej. Mamy tu do czynienia z tekstem 
zwięzłym i zwartym, z jednoaktówką, uka
zującą jedno miejsce i niewiele osób. Miej
sce jest zamknięte, to cela więzienna, oso
by to mężczyźni jakby z poza społeczeń
stwa, zawodowi czy notoryczni przestępcy. 
Dramat polega więc na sytuacji z której 
n ie ma wyjścia. Postacie SĄ w tej sy
tuacji, a zarazem TWORZĄ tę sytucję: 

możliwy między nimi jest tylko dialog, 
albo milczenie, które także jest mową, 
wypowiedzią. Dialog zaś nieustannie zmie
nia tę sytuację, dokonuje ciągłej modyfi
kacji ich stosunków . .Jest to więc na nowo 
odkryta czy zastosowana struktura· tra
gedii klasycznej: dramat intersubiek
tywny. 

Ukazuje on buntowniczą perspektywę 
szokuj ącej filozofii zła, odziedziczonej 
wprawdzie po mark izie de Sade, tak mod
nym po drugiej wojni2 światowej, lecz 
odkrytym i na nowo zinterpretowanym 
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- powstała w październiku 1979 roku 

w repertuarze Sceny: 

Ronald Duncan 
„Heloiza Abelard" 

Witold Gombrowicz 
- „Biesiada u Hrabiny Kotłubaj" 

oraz 

„Zbrodnia z premedytacją" 

Jean Paul Sartre 
- „Przy drzwiach zamkniętych" 

Eugene Ionesco 
„Łysa śpiewaczka" 

Tennessee Williams 
- „Szklana menażeria" 

W przygotowaniu i planach: 

Shelagh Delaney 
- „Smak miodu" 

Francoise Sagan 
„Zamek w Szwecji" 

Fiodor Dostojewski 
- „Wspomnienia z domu umarłych" 

Henry James 
adaptacja opowiadań 



przez filozofię egzystencjalną. Jest to jed
nak postawa duchowa całkowicie prze
ciwna przekonaniu o absurdalności świata 
i człowieka w świecie. Zło ma sens, bo 
jest wyrazem wolności, może nawet je
dynym wyrazem wolności. Ten punkt wi
dzenia pozwala inaczej spojrzeć na wiel
kie tematy egzystencjalne i na samotność 
i drogę do niej, jako szczytu tragicznych 
lecz najpiękniejszych ludzkich możliwości, 
na obcość i próby przełamania obcości w 
świecie ludzkim, na śmierr.': i życie w nie
zmiennym, ostrym świetle śmierci, na 
prawdę i kłamstwo w ich nieuchwytnej, 
drę czącej ambiwalencji. 

Genet trzyma przed nami zwierciadło, 
trzeba się w nim przejrzeć, powiada Sartre 
i dodaje : „A zatem? Zatem poddawajcie 
się wszystkiemu: dajcie się nabierać, po
zostawajcie sobą, oburzajcie się naiwnie. 
Nie wstydźcie się uchodzić za głupców. 

Skoro przeznaczeniem tego fanatycznego 
sprzeciwu wobec człowieka w całości oraz 
wielkiej jego miłości jest najwyraźniej 

szokowanie, dnjcie się zaszokować, nic 
walczcie z grozą i zakłapotaniem, jakie 
chce on w was wywołać. 

Jego pułapkę ocenicie dopiero wtedy, 
gdy w nią wpadniecie ... " 

JEAN GENET 

ŚCISŁY 
• 

NAD ZOR 
(Haute Surveillance) 

przekład: Jerzy Adamski 

Aktorzy: 

Zielonooki 

Jul 

Mo ryś 

Strażnik 

Marek Ooertyn 

Andrzej Blumenfeld 

Stanisław Wojciech 
Malec 

Henryk Głębicki 

reżyseria: Romuald Szejd 

scenografia: Krzysztof Wieszczycki 

premiera: Listopad 1981 r. 
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Stołeczne Biuro Imprez Artystycznych 
Warszawa , ul. Flory 9. 

Przedsprzedaż biletów na godzinę przed 
przedstawieniem w kasie Sceny Prezen
tacje. 
Sprzedaż biletów prowadzą także kasy 
SPATiF, Al. Jerozolimskie. 
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