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Teatr Ateneum dziękuje British Airways za ułatwienie 
przybycia z Nowego Jorku Pana Janusza Głowackiego 
na warszawską premierę Jego sztuki . 
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NOWY JORK- MANHATTAN 
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Reżyseria 
Izabella Cywińska 

Scenografia 
Jerzy Juk Kowarski 

Opracowanie muzyczne 
Wojciech Borkowski 

.Asystent reżysera 
Dariusz Banek (PWST) 

.Asystent scenografa 
Renata Pietrzyk 

Osoby 

Policjant . . . . . . . . . . Henryk Talar 
Sasza ....... Janusz Michałowski 
Anita . . . . . . . . . . . . Maria Ciunelis 
Pchełka . . . . . . . Piotr Fronczewski 
John . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *** 

Prapremiera w lutym 1993 rok u 
Trzecia premiera w sezonie 1992/1993 



ORIENTACJA W MIE$CIE 

Wyspa-dzielnica Manhattan liczy ok. 21 km długości i ok. 4 km 
szerokości (na wys. 14 St). Pocięta jest alejami (avenues - skrót 
Ave) b iegnącymi w przybliżeniu z pn. na pd. i ulicami (streets 
- skrót St), o kierunku wsch.-zach. Aleje są numerowane od 1 do 
12; numery rosną ze wsch. na zach. Mają one również nazwy, 
zwykle jednak - z nielicznymi wyjątkami - przez nowojorczyków 
nie używane. Po wsch. stronie wyspy wytyczono kilka innych 
alej,oznaczonych literami lub nazwami opisowymi, są to jednak 
tylko krótkie lokalne odcinki. Ulice biegną prostopadle do alej. Są 
numerowane począwszy od Houston St, ważnej arterii w pd. części 
wyspy. Pd. cypel Manhattanu, poniżej Houston, ma ulice oznaczo
ne nazwami opisowymi. Orientacja w centralnej części Manhat
tanu, najbardziej interesującej, jest łatwa i nikomu nie sprawia 
trudności. Zamierzając wędrówkę po południowym cyplu wyspy 
lub innych dzielnicach - należy uprzednio prześledzić jej trasę na 
planie miasta. 

Powyższe uwagi odnoszą się do Manhattanu, ale z niewielkimi 
korektami można je jednak odnieść do innych dzielnic Nowego 
Jorku. 

NOCLEGI 

Ceny noclegów w Nowym Jorku należą do najwyższych 
w świecie. Opłaty za jedną dobę w hotelu średniej klasy, uchodzące 
za umiarkowane, wynoszą 50-80 $. Noclegi w hotelach prowa
dzonych przez organizacje młodzieżowe YMCA i YWCA są najtań
sze, opłata wynosi 25-30 $. 

Turysta polski, który zamierza spędzić w Nowym Jorku dłuższy 
czas, ma szanse na tanie wynajęcie łóżka w pokoju zamieszkanym 
przez Polakow. Miesięczna opłata wyniesie wówczas 150-250 
$ (plus kaucja tej samej wielkości do zwrotu). Standard mieszkań 
jest bardzo zróżnicowany; na ogół mają one ciepłą bieżącą wodę, 
centralne ogrzewanie, kuchnię gazową, lodówkę i telefon. Oferty 
i informacje na ten temat można znaleźć w „Nowym Dzienniku" 
- „Polish Daily News" (patrz Polonica) oraz w Polish & Slavic 
F.C.U. (patrz Banki i waluta). 

PARKI I OGRODY 

Chociaż nowojorskie parki zajmują blisko 1 /6 powierzchni 
miasta, można całymi miesiącami nie odczuwać ich obecności, 
zieleń miejska jest bowiem rozłożona bardzo nierównomiernie 
- istnieją ogromne kamienne pustynie bez jednego drzewka, 
trawnika czy ławki, na której można by przysiąść i odpocząć. 

Większość parków Nowego Jorku urządzono w stylu typowo 
amerykańskim - nie są to bynajmniej ciche zakątki, pełne uroku, 
gdzie można znaleźć samotność! I nie należy jej tam szukać! Ze 
względu na własne bezpieczeństwo, w parkach należy bywać we 
dnie i nie oddalać się zbytnio od wytyczonych ścieżek. Parki są 
przystosowane do tzw. czynnego wypoczynku, większe zaś po
przecinane nie tylko licznymi asfaltowymi ścieżkami, ale i jezdniami 
dla samochodów. Pejzaż typowego parku to: „ścieżki zdrowia"; 
promenady - oczywiście wyasfaltowane; trasy rowerowe; na 
trawnikach rodzinne pikniki; występy-muzyków, magików i żong
lerów, aktorów, bezpłatne letnie koncerty. 

Najwięcej rozmaitych atrakcji dostarcza Central Park, położo
ny niemal w centrum Manhattanu, od 59 St na pd. do 11 O St na pn. 
i od 5 Ave na wsch. do Central Park West, czyli przedłużenia 8 Ave, 
na zach. Jego powierzchnia wynosi ok. 340 ha. Oprócz ww. 
najrozmaitszych imprez - można w nim spędzić czas np. pływając 
łodzią po jednym z kilku jezior, jeżdżąc konno lub na łyżwach, 
grając w baseball. Wszelki możliwy sprzęt oraz konie są oczywiście 
do wynajęcia. W Parku mieszczą się również: 2 niewielkie ogrody 
zoologiczne, muszla koncertowa Goldman Bandshell (na wysoko
ści 72 St), teatr letni Delacorte Theater (na wysokości 81 St), 
wystawiający Szekspira, a także liczne pomniki, m.in. króla Włady
sława Jagiełły (patrz Polonica). Szczegółowe informacje o Parku 
oraz broszury i plany można otrzymać w Visitors I nformation Center 
(na wysokości 64 St, wejście od 5 Ave przy 59 St). Płatne parkowe 
atrakcje to: bryczka konna -17 $za godz., jazda w siodle - 20 $ za 
godz. 

Riverside Park ciągnie się wąskim pasmem wzdłuż Hudson 
River, począwszy od 72 St w kierunku pn. Jest mniej zatłoczony niż 
Central Park; w letnie słoneczne dni służy do odpoczynku i opalania 
licznym chętnym, często całym rodzinom. Przy 79 St mieści się 
przystań jachtów. W pobliżu, przy skrzyżowaniu Riverside Drive 
i 122 St - pompatyczne mauzoleum, miejsce spoczynku Ulyssesa 



Simpsona Granta, wodza z czasów wojny secesyjnej, prezydenta 
USA. Zwie się ono General Grant National Memoria! lub Granfs 
Tomb. 

Z parków Brooklynu godny uwagi jest rozległy Prospect Park, 
z łodziami na jeziorze i torem do jazdy konnej. Obok mieści się 
interesujący, u rządzony częściowo w japońskim stylu ogród bota
niczny oraz Brooklyn M useum. 

W pd.- w sch. części Brooklynu, na wsch. od Coney Island, nad 
oceanem, mieści się M ari ne Park z rozległymi polami golfowymi. 

W pd. części Queensu, w sąsiedztwie lotniska Kennedy' ego 
(J FK Kennedy Airport) mieści się również unikatowy rezerwat 
przyrodniczy Jamaica Bay Wi ld life Refuge. Położony w zatoce 
Jamaica, obejmuje część lądu i dziesiątk i wysepek, z których 
niektóre często są pod wodą. W rezerwacie ciekawa roślinność 
wodna i bagienna oraz liczne gatunki ptactwa - wiodą tędy szlaki 
wędrowne ptaków, których tysiące zatrzymują się tu w czasie 
„podróży" wzdłuż Atlantyku. 

Rozległy New York Botanical Garden mieści się w pn. 
częśc i Bronxu. Założono go w 1891 r. Jest to ogród botaniczny 
(wstęp 2,5 $), z roślinnością charakterystyczną dla rozmaitych 
części naszego globu. Obejmuje fragment doliny rzeki Bronx oraz 
lasu przypominającego ten, który występował niegdyś na całym 
obszarze dzisiejszego Nowego Jorku. 

Uwaga! N ie opisujemy w tekście ki I ku małych 
parków i skwerów, do niedawna jeszcze bardzo 
popularnych, np. Tompkins Square na Dolnym 
Manhattanie. Są nieomal zamieszkane przez 
włóczęgów i rozmaitych bezdomnych. Odwie
dzanie takich miejsc nie tylko nie należy do 
przyjemnych, ale może być niebezpieczne. 

fragmenty przewodnika „ Now y Jork". J . Piestroń, Z. Psota Warszawa 1991, s.8,9.68- 71 
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ANTYGONA 
POWIESIŁA SI~ 

Jan Kott 

W TOMPKINS SQUARE PARK 
Tompkins Park jest na dolnym Manhattanie. Przed dwoma laty 

prowadziłem tam czasem na spacer moją małą wnuczkę. Rodzice jej 

mieszkal i na Siódmej Ulicy przy Pierwszej Avenue. Tompkins Square jest 

o trzy przecznice dalej na wschód. Można tam łatwo dojść spacerem 

ciągnąc wózek z dzieckiem. Czasami towarzyszył nam Janusz. Mało kto 

nazywał go teraz 11 Głowa", tylko jego dawni znajomi z Krakowskiego 

Przedmieścia. Głowacki mieszkał wtedy także w tym samym domu na 

Siódmej Ulicy. 
W parku na Tompkins Square jest wydzielona zagroda dla dzieci, w niej 

zjeżdżalnia, huśtawki i piaskownica. Ale piasek jest w niej brudny. 

Tompkins Square Park nie jest ładny. Nawet trudno go nazwać parkiem. 

Więcej tam gołej ziemi niż trawy. Drzewa mają obłamane gałęzie i są 

niemal bez liści, wyglądają jak strachy na wróble. Ale wróble rzadko tam 

zachodz4 bo nie znajdą nawet okruchów. Leżą tylko wszędzie porwane 

gazety i szmaty. Butelki i puszki są od samego rana pozbierane, można je 

sprzedać za parę centów. Na ławkach, jeżeli jest trochę słoń.ca, śpią 

homlesi. „Bezdomni" w naszym jeszcze Żeromskim podaniu mają obrzeże 

symbolu. Homlesi śmierdzą i nie mają gdzie pójść. W tym parku o wydartej 

zieleni okupują nie tylko ławki. Na drewnianej estradzie, a może była to 

scena, z której odpadły ściany, osiedliło się plemię homlesów: mężczyźni 

i młode kobiety, dzieci i starcy. Śpią, gotuj4 jedz4 przewijają niemowlęta, 
chorują i umierają na tym najbardziej publicznym ze wszystkich teatrów. 

Ale nie opisze już ich żaden Levi-Strauss. Już chyba rok, jak wygnano 

homlesów i ze szczątków tego parku. 
W dół i w górę od Siódmej Ulicy była długo jedna z tańszych dzielnic 

Manhattanu. Zaludniona przez emigrantów, i to głównie ze Wschodniej 

Europy: Ukraińcy, Polacy, trochę ubogich orientałów. Jeszcze dziś są tam 

restauracje: Jolanta, Teresa, Danuta. Można tam dostać znakomite ruskie 

pierogi za parę dolarów. Jarzynami i kwiatami handlują Koreańczycy. Ale 

właśnie mniej więcej przed rokiem cała ta dzielnica zaczęła ulegać 

"gentryfikacji". Bardzo dziwne słowo, o ile go nie przekręciłem, znaczy 

mniej więcej to samo, co operacja kosmetyczna: lift, poprawianie nosa 

albo choć usunięcie wągrów. Pomalowano parę fasad, poreperowano parę 

ruder, otwarto dwa nowe butiki i jeden sklep porno. Dwa ciemne szynki, 

jak przed wojną w Świdrze, gdzie można było się tanio upić, zamieniły się 
w puby. Mieszkania skoczyły w górę i z miesiąca na miesiąc podrożały 

czynsze. Homlesów pędzą z elegantszych dzielnic. W tej „gentryfikacji" 

któregoś dnia o świcie policjanci wypędzili .homlesów. Park otoczono siatką 

z drutu wysoką na sześć stóp. Na bramie parku powiesiła się Antygona 

Głowackiego. 

Antygona jest oczywiście z Sofoklesa. Jak tamta, chce wyprawić 

pogrzeb trupowi. Pochować go po bożemu, z dwiema świecami i stypą 

z kawałka sera umaczanego w miodzie. Ale trup został ukradziony albo 

raczej zabrany przez ambulans i wywieziony na morgę, jak wszystkie nie 

zidentyfikowane trupy w Nowym Jorku. Wrzuca się je potem do wspólnego 

dołu pod więzieniem. Ta nowa, trzydziestopięcioletnia Antygona z Puerto 

Rico chce wykraść trupa i pogrzebać w Tompkins Square Park. 

Obok portorykańskiej Antygony i trupa, na scenie jest jeszcze dwóch 

homlesów: Pchełka i Sasza, cwaniaczek z Polski i Żyd z Petersburga. „Byli 

ludzie" na dnie, jak u Gorkiego. Ale scena nie jest 11 piwnicą przypominającą 
jaskinię", tylko ławką wśród krzaków w Tompkins Square Park. Obok 

drzewo bez liści. Jaki to teatr? Ta ławka to jedyny adres, ostatnie miejsce 

w Nowym Jorku, jakie im zostało. Są tu od pięciu lat, może nawet i więcej, 

nie potrafią już sami zapamiętać. Są ze sobą. Pchełka kurczowo trzyma się 

Saszy, brzydzą się sob4 jak własną skórą w robactwie, ale jak można odejść 

z własnej skóry? Odchodzą i nie mogą odejść. Bo gdzie? Po mojej maszynie 

chodzi w tej chwili mała mrówka, tam i z powrotem, i nie może odejść. 

Zgubiła ślad. Mała Pchła z Polski i Sasza, który kiedyś był, był malarzem, ale 

już wszystko jedno czym był, bo mu się teraz trzęsą ręce. Czekają. Na jakąś 

Jolę, która przyjedzie, na wizę. I trzyma ich to, że rozpamiętują swoje 

Godoty, że z nich szydzą. 

Bez Becketta nie byłoby tych dwóch homlesów. Ale ważne, że odnalazł 

ich Głowacki na tej ławce w Tompkins Square Park na dolnym Manhatta

nie. Dał im adres. Nie jest ważne, skąd ziarno, ale jaki chleb. Nie byłoby 

Balladyny bez Makbeta i Snu nocy letniej. Przyrównanie jest na wyrost, ale 

tak właśnie trzeba. 



Czeka się zawsze. Nigdzie i wszędzie. Geniuszem teatralnym Becketta 

jest ukazanie sytuacji powszechnych. Pod drzewem bez liści albo na 

piaskowej wydmie. Estragonowi i Wladimirowi śmierdzą nogi i rozmyślaj4 

który z łotrów został zbawiony. Ten po lewej czy ten po prawej stronie 

Ukrzyżowanego. Czekają i siusiają. U Głowackiego rozmawiają o srebr

nikach Judasza i także siusiają. 

Raz jeszcze nie jest ważny zaczyn, ale wypiek. Bez Czekając na Godota 
nie byłoby i Emigrantów Mrożka. Ci dwaj tam także są skazani na siebie, bo 

nie mają gdzie wrócić. Mrożek odnalazł ich w jakiejś ruderze za którymś 

z dworców berl ińskich. Głowacki na tej ławce na Tompkins. Odkryciem 

dramatycznym jest czasem tylko nowy adres, właśnie ta ławka i nowe 

sp rzężen ie: Na dnie Gorkiego na ławce. Raz jeszcze: nie mogłoby obejść się 

bez Becketta. Ale dużo w nowym teatrze nie powstałoby bez Becketta. 

Nie przest aje mnie zdumiewać, że do nowego realizmu (światły Ket 

Puzyna powiedziałby może: do dojrzałego naturalizmu) prowadzi drama

tyczna droga od tego, co może i zbyt pochopnie nazywaliśmy teatrem 

absurdu. Bo tylko w tej właśnie dykcji da się opowiedzieć walący się nam na 

głowy świat. Do tej poetyki absurdu zdrowo się przyłożyła historia. I to nie 

tylko u nas; w obie strony - za Odrą i za Bugiem. Czekając na Godota 
Beckett nazwał tragikomedią. My ją pozna l iśmy na własnej skórze. 

Antygona z dolnego Manhattanu dała dwom z ławki niepełne 

dwadzieścia dolców, żeby sprowadzili nieboszczyka z nadbrzeża na 

Bronksie. Tam czekają w trumnach zbitych z desek na transport. Trumien 

było dziesięć. O dbijali po kolei wieka, aż znaleźli podobnego. Ale Sasza 

miał złamane okulary, Pchełka atak epilepsj i. I przywieźli innego trupa. 

Także miał brodę i Antygona nie poznała, kogo zakopali wspólnie pod 

ławką. Ale pol icja dowiedziała się, że zni knął z morgi jeden trup. Zaczęła 

szukać i zn a lazła na samym Manhattanie sześci u nieboszczyków. 

Rzecz zwykła w Nowym Jorku. Głowacki jest nie pobity w wymyślaniu 

absurdu . Ale Nowy Jork bije wszystkie absurdy. ,,La realite depasse la 

vision" . 

Sasza miał jeszcze na początku emigracji żonę. Ku pił jej komputer, bo 

przep isywała dla amerykańsk i ego profeso ra.Została z profesorem i z kom

puterem. Profesor dowiódł, że Shakespeare był kobietą. Wzbudziło to 

chóry zachwytów. Co za odwaga! Co za inwencja! A le na uroczystą 

akademię dla uczczenia wielkiego odkrycia przyszedł niespodziewanie 

Shakespeare i dał kopniaka uczonemu. Pięknie wymyślone. Ale żeby 

wymyślone przez polską Głowę? Rok temu najpowaznieJSZe tygodniki 
pisały, że profesor z Yale odkrył, iż najstarszą część Biblii napisała kobieta 
z książęcego rod u na dworze Salomona. Trzeba przyznać, że ogłosił to 
odkrycie znakomity hebraista i dekonstruolog. Biedni absurdaliści! Co 
wymyśl4 już się stało. 

Tragikomedia nie przestaje być okrutna. Czasem bardziej okrutna od 
tragedi i. Antygona z Manhattanu, zanim się powiesi na bramie okratowa
nego parku, zostanie zgwałcona na scenie, ale za krzakami. Słychać jej 
krzyk, póki jej nie wsadzą knebla w usta. W parku zostaną tylko, ci ągle na 
tej samej ławce, ci dwaj, którzy byli tam od lat, od początku . 

VLADIMIR To co, idziemy? 
ESTRAGO N Chodźmy . 

Nie ruszają się. 

Ale nie zosta ną. Bo policja zamknie park dla homlesów. Jest jeszcze 
u Głowackiego czwarta postać: Policjant. Wygłasza komentarze, prolog 
i epi log. Jak Chór w greckiej tragedi i, jest Miastem.Głos e m m i as ta. 

W zakończen iu Pol icjant zgłasza się wprost do widowni: /1 Według 

ostatnich danych liczba homlesów w Nowym Jorku zwiększa si ę. I w końcu 
tego roku na każdych trzystu nowojorczyków przypadać będzie jeden 
bezdomny. To by znaczyło, że dzisiaj w teatrze jest co najmniej jedna 
osoba, która n iedługo znajdzie się na ulicy. I ta osoba dobrze wie, o kim 
mówię. Życzę państwu miłego wieczoru." 

Jeszcze w ostatnich chwilach akcj i, tuż przed jej gorzkim rozwiązaniem, 

Sasza i Antygona chcą zacząć wspólne życi e. Dostać wizy, wyjechać. 

11 Wyrzuciliby nas po tygodniu 11
• N a s ? Ta sponiewierana przez życie, 

portory kańska Antygona po raz pierwszy od lat usłyszała to słowo // nas// . 
Rzuciła s i ę nagle // swojemu 11 Saszy na szyję . 

Pytał mnie wielki amerykański socjolog, jacy są w tej sztuce u Głowa
ckiego homlesi? St ryjkowski, kiedy go pytano, ile sob ie liczy lat, d
powiadał: 11ty le co wszyscy". Jacy są homlesi u Głowackiego? Tacy, jak my 
wszyscy. Zobaczyłem niespodziewanie serce Janusza. 

Stary jestem, mało piszę, już niedługo mi także na wspólną morgę. 
Muszę się śpieszyć z sądami . Za trzy najważniejsze polskie sztuki ostatnich 
lat uważam, Emigrantów Mrożka, Oo piachu Różewicza i Antygonę 

z Tompkins Square Park Głowackiego . Kropka! 

Kamienny Potok, lipiec 1992 
DIALOG nr 10/1992 s.153-155 
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RADIO 



PONADTO W REPERTUARZE TEATRU 

Ze zbiorów 
Działu Dołttl me ntaoji 

ZG ZASP 

ZEMSTA-Aleksander Fredro, reżyseria - Gustaw Holoubek, scenografia - Marcin 
Stajewski , -· · 

MAZEPA - Juliusz Słowacki, reżyseria - Gustaw Holoubek, dekoracje - Marcin 
Stajewski, kostiumy - Irena Biegańska, muzyka - Wojciech Borkowski 
SŁOMKOWY KAPELUSZ-Eugene Labiche, tłumaczenie i opracowanie-Julian 
Tuwim, reżyseria - Krzysztof Zaleski, dekoracje - Janusz Wiśniewski, malarstwo 
- Antoni Poroś, kostiumy - Irena Biegańska, muzyka Janusz Bogacki, teksty 
piosenek - Marcin Sosnowski, choreografia - Ewa Wycichowska 
ŚMIERĆ KOMIWOJAŻERA - Arthur Miller, tłumaczenie - Joanna Gorczycka, 
reżyseria - Feliks Falk, scenografia - Marcin Stajewski, muzyka - Jan Kanty 
Pawi uśkiewicz 
MEIN KAMPF - George Tabori, tłumaczenie - Danuta Żmij-Zielińska, reżyseria 
- Robert Gliński, scenografia - Agnieszka Zawadowska, muzyka - Jerzy Satanow
ski, choreografia - Janusz Józefowicz 

SCENA 61 

BREL - tłumaczenie - Wojciech Młynarski, scenariusz i reżyseria - Wojciech 
Młynarski, Emilian Kamiński, opracowanie muzyczne - Janusz Stokłosa, choreo
grafia - Janusz Józefowicz, scenografia - Marcin Stajewski 
WYSOCKI - tłumaczenie - Michał B. Jagiełło, Wojciech Młynarski oraz Andrzej 
Bianusz, Andrzej Jarecki, scenariusz - Irena Lewandowska, Wojciech Młynarski, 
dekoracje - Marcin Stajewski, kostiumy - Krystyna Zachwatowicz, opracowanie 
muzyczne-Janusz Stokłosa, Tadeusz Suchocki, choreografia -Janusz Józefowicz. 
BURZLIWE ŻYCIE LEJZORKA - Ilia Erenburg, tłumaczenie - Maria Popowska, 
adaptacja - Katarzyna Sobol, Maciej Wojtyszko, teksty piosenek - Maciej Wojtysz
ko, reżyseria - Maciej Wojtyszko, Waldemar Śmigasiewicz, scenografia - Antoni 
Poroś, muzyka - Jerzy Derfel, choreografia - Tadeusz Wiśniewski 
KOSMOS - Witold Gombrowicz, adaptacja i reżyseria - Andrzej Pawłowski, 

scenografia - Marcin Stajewski 
KSIĘGA CZASU - Bruno Schulz, adaptacja i reżyseria - Andrzej Pawłowski, 
scenografia - Marcin Stajewski, muzyka - Wojciech Borkowski 
DETEKTYW - Anthony Shaffer, tłumaczenie - Cecylia Wojewoda, reżyseria 

- Janusz Warmiński, scenografia - Marcin Stajewski 

SCENA NA DOLE 

HEMAR - scenariusz - Wojciech Młynarski, Rudolf Gołębiowski, reżyseria 

-Wojciech Młynarski, choreografia - Janusz Józefowicz, kierownictwo muzyczne 
- Janusz Stokłosa, scenografia - Marcin Stajewski, kostiumy - Małgorzata Blikle 
RECITAL WOJCIECHA MŁYNARSKIEGO, przy fortepianie Jerzy Derfel 
TUWIM - KABARET- scenariusz i reżyseria - Jan Kamieński, scenografia - Jan 
Maria Nowak, kierownictwo muzyczne - Wojciech Borkowski, choreografia - Emil 
Wesołowski, aranżacja -Piotr Hertel, Wojciech Borkowski 
KONTRABASISTA - Patrick Suskind, reżyseria - Robert Gliński, scenografia 
- Marcin Stajewski 




