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* * * 
Czy pojęcie teatru absurdu ma jeszcze w 
ogóle jakiś sens? Czy sztuki Becketta i Ione
sco nie brzmią dziś aby całkiem naturalisty
cznie? 
Parę tygodni temu pojechałem do Polski. 
Po drodze zatrzymałem się w Berlinie. Na 
Alexander Platz spotkałem byłego szekspi
rowskiego aktora z Warszawy, który ostat
nio zarabia pieniądze sprowadzając z Nie
miec do Polski używane samochody. Miał 
podbite oko, rękę na temblaku i poradził, 
żebyśmy rozmawiali po angielsku. Parę 
dni temu, tuż przed polską granicą, kilku 
podstarzałych skinheadów około 40-tki wy
ciągnęło go z turkusowego BMW, rocznik 
79, okradło, pobiło i zostawiło na szosie. 
Zaprosiłem go na drinka i zacząłem pocie
szać, ale mrugnął, że wszystko już jest w 
porządku. Właśnie nawiązał kontakt z bar
dzo wpływowym odłamem berlińska-mo
skiewskiej mafii i zamówił dla siebie bu
dzące ogólny szacunek dokumenty. Do
wód, że jego matka była volksdeutschką a 
ojciec służył w SS. 
·_Żartujesz - powiedziałem z niedowierza
niem. 
- Ja wiem - pokiwał głową. - Tego ojca w 
SS jest szalenie trudno załatwić, bo to są 
najbardziej poszukiwane papiery, ale obie
cali mi w najgorszym razie Wehrmacht. 

*** 
Zaraz za przejściem granicznym w Słubi
cach wpadłem na nieoficjalny obóz 
uchodźców. Rumuni, Rosjanie, emigranci z 
byłej Jugosławii. Ci ludzie wierzą już tylko 
w ucieczkę. Ucieczkę od strachu, oszalałe
go nacjonalizmu, przestępczości i nędzy. 

Spóźnili się. Niemcy znudzeni kompleksa
mi winy, zamknęli granice. Ale oni nie ma
ją dokąd wracać. Czekają. Jak w teatrze 
Becketta. Niezupełnie. Wśród nich krążą 
członkowie mafii, wysłannicy nadziei. Ce
na za przekroczenie granicy wynosi sto do
larów. Niektórzy mafiozo, najbardziej ludz
cy, zgadzają się od czasu do czasu przyjąć 
od matek, córek i sióstr, albo wszystkich ra
zem, równowartość w naturze. Trzy sio
stry z Rumunii, trzy siostry z Rosji; czy bę
dą miały szczęście i przedostaną się na dru
gi brzeg rzeki? Czy ich marzenia spełnią 
się i znajdą miejsce w płonących coraz czę
ściej domach dla uchodźców. 
A gdzieś daleko na Pacyfiku, dobrze scho
wane pod pokładem chińskiego statku, ma
rzą o karierze prostytutek w amerykań
skim Chinatown trzy siostry z Pekinu. 

* * * 
Dwaj bohaterowie "Antygony w Nowym 
Jorku" - były malarz, Żyd z Petersburga i 
mały cwaniaczek z Polski - mieli szczęście. 
Udało im się dotrzeć aż na Manhattan. Na 
nic więcej nie starczyło im sił. Zamieszkali 
w Tompkins Squars Park. To będzie ich 
ostatni adres. Niezupełnie, bo policja przy
stępuje właśnie do oczyszczania parku.Ale 
zanim to się stanie, bezdomna Portorykan
ka płaci im niecałe $20 za wykradzenie z 
Potter' s Field zwłok jej ukochanego. Chce 
pogrzebać go wśród swoich, w parku. 
Przez pomyłkę przytaszczyli niewłaściwe 
ciało, ale nikt niczego nie zauważył i po
grzeb się odbył. 
Parę dni temu byłem w Tompkins Squars 
Park, gdzie znów zaczynają zbierać się bez
domni. Wcześniej fragmenty mojej sztuki 
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drukował nowojorski polonijny "Nowy 
Dziennik". Jeden z bezdomnych Polaków 
wziął mnie na bok i zapytał: 
Skąd wiedziałeś, żeśmy tu kogoś zakopali? 

Specjalista od Szekspira, Ionesco i Becketta, 
Jan Kott, zasugerował ostatnio, żeby ter
min „teatr absurdu" zastąpić znacznie le
piej pasującym do naszej rzeczywistości 
określeniem „ teatr nowego realizmu". 

*** 
Parę miesięcy temu na placu Trzech Krzy
ży w Warszawie spotkałem eksperta od re
alizmu socjalistycznego - byłego krytyka te
atralnego z "Trybuny Ludu". Kiedyś po 
premierze każdej mojej sztuki z drżeniem 
otwierałem „ Trybunę", czytałem recenzję i 
oddychałem z ulgą. Udało się. Znów mnie 
zmiażdżył. Nie mogło być lepszej reklamy. 
Bywało, zazwyczaj po północy, że w duszy 
komunistycznego krytyka miejsce Marksa 
zajmował Dostojewski. Krytyk przycho
dził do Spatifu, knajpy, w której pili sfru
strowani artyści, i plącząc się między stoli
kami wyznawał: - "Boże, jaka ja jestem stra
szna świnia. Błagam was, naplujcie mi w 
twarz". 
Zapytałem go, czy nadal pisze o teatrze. 
- Po co? - zdziwił się. 
-Przez całe życie walczyłem z komuni-
zmem, a skoro go już obaliliśmy, nie ma 
sensu dalej pisać. Teraz niepokoi mnie tyl
ko to, że pieniądze z Zachodu przeznaczo
ne na rozwój demokracji przejmowane są 
przez byłych komunistów. 
Wsiadł do nowiutkiego Mercedesa, rozsta
wił paluchy w zwycięskie „V" i odjechał. 

*** 

Przez Warszawę przebiega szlak wielkiej 
Ucieczki. Przed salonami Mercedesa i For
da pojawili się bezdomni. Kilka miesięcy 
temu przyglądałem się im z Piotrem Fron
czewskim, grającym w warszawskiej 
"Antygonie" alkoholika Pchełkę. 
- Właściwie Twoja sztuka równie dobrze 
mogłaby się rozgrywać w Warszawie - po-

. wiedział Piotrek. - Bohaterami mogliby być 
Rumuni, Cyganie, Chorwaci, to w sumie 
nie ma znaczenia 
-Pewnie, że nie ma. - powiedziałem. 
Okazało się, że ma. Pewien znany pisarz i 
poeta obraził się na mnie w imieniu Polski 
i napisał, że bezdomny Polak w mojej sztu
ce stoi moralnie niżej od bezdomnej Porto
rykanaka i bezdomnego rosyjskiego Żyda. 
W związku z tym uznał sztukę za antypol
ską, koniukturalnie napisaną pod gust 
antypolskich kół na Zachodzie. 
Na szczęście mój honor polskiego patrioty 
uratował pewien amerykański producent 
teatralny: Twoja sztuka jest świetna, ale 
niestety antyamerykańska - powiedział. 
Jest za pesymistyczna. Twoi bohaterowie 
nie wierzą w sukces. Szkoda. Bo jest w tej 
historii duży potencjał. Dlaczego nie napi
szesz czegoś bardziej realistycznego? 

Fragmenty artykułu drukowanego w The New York Times 
wrzesień 1993 

JANUSZ GŁOWACKI 
- autor kilku tomów opowiadań: m.in. Wi
rówka nonsensu, Paradis, Coraz trudniej ko
chać, My sweet Raskolnikow; sztuk teatral
nych: Cudzołóstwo ukarane, Mecz, Obciach, 
Choinka strachu, Kopciuch, Fortynbras się 
upił, Polowanie na karaluchy; scenarzysta fil
mowy: Polowanie na muchy /reż. A.Waj
da /, Rejs i Psychodrama / reż. M. Piwo
wski/ -- od 1981 roku przebywa za grani
cą, mieszka w Nowym Jorku. Dramaty gra
ne niemal na wszystkich kontynentach. Ko
pciuch, na przykład, zrobił niebywałą karie
rę w teatrach ZSRR; wystawiany był w 
Ameryce - w Nowym Jorku, Las Vegas, 
Los Angeles, grany także w Seulu i Bue
nos Aires. Polowanie na Karaluchy, po pra
premierze w Nowym Jorku, zostało zagra
ne w ponad czterdziestu zawodowych te
atrach amerykańskich, a krytyka zaliczyła 
ten dramat do najwybitniejszych sztuk 
1987 roku. Prapremiera sztuki Fortynbras 
się upił od była się w roku 1990 w Starym 
Teatrze, w Krakowie. 
Antygona w Nowym Jorku znalazła się w 
1993 roku na szóstym miejscu wsród dzie
sięciu najlepszych sztuk roku w „ Time Ma
gazine"; dostała nagrodę za najlepszy dra
mat na ubiegłorocznym Festiwalu Sztuk 
Współczesnych we Wrocławiu oraz wygra
ła w ankiecie ogłoszonej przez miesięcznik 
„Teatr" w kategorii „Najlepsza sztuka sezo
nu". 
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Rozmowa 
z aktorami 
"Antygony", 
dziesięć 
dni przed 
premierą, 
dość 
wcześnie 
rano, przed 
próbą 

Jan Peszek: Jak marny mówić, o czym? Co 
jest napisane to jest napisane, a aktor musi 
to coś pokazać na scenie, a nie opowiadać, 
co chciał zrobić ... To jest bardzo niebezpie
czne, takie zeznania w trakcie pracy, tyle je
szcze jest do roboty ... 
Urszula Popiel: Mam wrażenie, że dopiero 
teraz nic nie wiem! 
Tadeusz Nyczek: Nie, nie, uspokójcie się, 
kompletnie nie o to chodzi, ani nie o anali
zę sztuki, ani analizę postaci. Chciałbym 
warn zadać proste pytanie, na które mogli
byście odpowiedzieć równie dobrze dziś, 
jak tydzień ternu, a co dopiero po miesiącu 
prób. No więc. .. 
Jerzy Światłoń, Urszula Popiel (jednocześ
nie, choć innymi słowami): No właśnie je
steśmy na takim etapie, że dotąd coś wie
dzieliśmy, bo się nagadaliśmy z Tom-
kiem , ale teraz trzeba będzie to sprawdzić 
na scenie, i okazuje się, że tu coś myślisz, 
że wiesz, a potem wychodzisz na scenę i al
bo dobrze, albo dupa, trudno wyczuć, i to 
jest właśnie najgorszy moment do rozmo
wy bo ... 
Jan Peszek: ... W ogóle czasu jest bardzo 
mało, robimy to w ekspresowym tempie, 
taka była urnowa i musimy się tego trzy
mać. Premiera praktycznie w półtora mie
siąca ... 
Tadeusz Nyczek: Zaraz, zaraz. Zostaliście 
wybrani do tej roboty właśnie jako dosko
nali zawodowcy, których nie trzeba dodat
kowo przygotowywać, tłumaczyć elemen
tarne rzeczy. Poza tym "Antygona" Gło
wackiego uchodzi za sztukę 'na tyle dobrze 
teatralnie napisaną, z takimi rolami, że tyl
ko siadać i grać. I teraz moje pytanie, które 

może wreszcie uda mi się zadać: czy taka 
właśnie jest prawda o tej sztuce z waszego 
punktu widzenia? Czy rzeczywiście tam są 
takie role, jakie pisano „ w dawnych, do
brych czasach", kiedy istniała „aktorska 
dramaturgia"? Przecież o współczesnym 
dramatopisarstwie mówi się, że jest raczej 
reżyserskie niż aktorskie, że pisarze nie 
umieją budować pełnokrwistych postaci. 
Urszula Popiel: Chyba jest jak mówisz ... 
To znaczy ja nie mam takich wątpliwości 
co do ról moich partnerów, ale jeśli chodzi 
o Anitę ... Tu już mi trudniej, bo okazuje 
się, że coś jednak muszę domyślać, kombi
nować. Nie wszysko mi w tej roli leży, cze-· 
goś jest za dużo albo za mało, na przykład 
walczę z jej portorykańskością, no ale w 
ogóle my wszyscy staramy się unikać nad
miaru rodzajowości ... 
Jan Peszek: Moim zdaniem te role są napi
sane. Czyli aktor nie musi szukać podpó
rek albo dodatkowych uzasadnień, wypeł
niać pustych miejsc, bo dramaturg zamiast 
postaci dał jakieś szkice, zarysy. Pod tym 
względem „Antygona" jest bardzo w po
rządku. Ale zwróćd~ uwagę. Jeśli marny 
już wreszcie do czynienia z interesującą 
czy nawet fascynującą materią twórczą do
tyczącą człowieka, z reguły dzieje się to 
gdzieś na dnie doświadczenia egzystencjal
nego, w stanach upadku, desperacji, skraj
nej rozpaczy. W końcu nie przypadkiem ta 
Anita jest Antygoną ... Nasi bohaterowie 
muszą bronić swojej godności z głębin 
śmietnika. Każdy z nich z innych powo
dów znalazł się na marginesie świata, albo 
coś odrzucając, albo do czegoś nie pasując. 
I teraz problem ich zagrania: otóż ta ich 

„śmietnikowość" jest bardzo wyrazista, na 
moje odczucie nawet za bardzo. Jako aktor 
mam z tym kłopot, bo niezbyt lubię grać ta
kie postaci z cyrkowego prawie kolorytu, 
tych błaznów, pijaków i tak dalej. Jest w 
tym zawsze podejrzana łatwość, szablono
wość, udawany naturalizm. A u Głowac
kiego to są jednak przecież autentyczni, 
cierpiący ludzie, i tylko jako tacy mają 
sens ... To jest dla mnie prawdziwa trud
ność, ominąć te koloryty i pokazać, co ja, 
Jan Peszek, mogę zrobić z tamtym cierpie
niem i nieszczęściem, które muszę przecież 
podzielać, współistnieć z nim. Jeszcze kwe
stia emigracji ... Tych emigrantów, znajo
mych czy nieznajomych, których tylu było, 
jest... Połamane losy, ludzkie skorupy, na
wet jeśli komuś się powiodło ... Wielu ta
kich spotkałem, często czułem się przy 
nich też jakoś rozbity ... To jest bardzo prze
konująco napisane. Zwłaszcza ten Polak, 
Polaczek, Pchełka . Postać oczywiscie nie ty
powa, narysowana grubą kreską, ale w 
swoim rodzaju bardzo prawdziwa, z którą 
ja się po prostu zgadzam, z takim jej istnie
niem. I zupełnie nie podzielam tych róż
nych opinii, że jest to postać antypolska 
czy coś takiego. To jest bardzo prawdziwa 
postać pewnego typu Polaka, z wieloma ce
chami Polaka w ogóle, i nie ma co udawać, 
że takich nie ma. 
Tadeusz Nyczek: No ale ty masz i tak naj
lepszą sytuację ... 
Jan Peszek: Dlaczego? 
Tadeusz Nyczek: ... Bo właśnie grasz Pola
ka ... 
Urszula Popiel: ... No i to jest rola najlepiej 
napisana. 

Jan Peszek: Najlepiej napisany jest Sasza. 
Urszula Popiel: Ja na przykład chciałabym 
pokazać Anitę szerzej, głębiej niż to jest na
pisane ... 
Tadeusz Nyczek: A nie możesz coś tak po
za tekstem? Przecież jesteś aktorką? 
Urszula Popiel: No staram się, staram, ale 
co wyjdzie ... 
Tadeusz Nyczek: Fakt, że wszyscy mają 
trochę gorzej od Peszka. Gracie postaci jed
nak bardzo dla siebie egzotyczne mimo 
wszystko ... W końcu nawet ten rosyjski 
Żyd jest taki bardziej z wyobrażeń ... 
Urszula Popiel: Chcemy maksymalnie re
zygnować z tych „pieprzonych Portory
ków", kolorytu lokalnego. 
Tadeusz Nyczek: Najbardziej wymyślony, 
schematyczny jest policjant? Jakby w)rcięty 
z „Miami Vice" albo innego serialu o gli
nach. 
Zbign!ew Bielski: (kiwa głową) 
Jerzy Swiatłoń: Kłopot w tym, że w ogóle 
te postaci na pierwszy rzut oka wydają się 
oczywiste, jakby doskonale znane. Dopiero 
potem, kiedy trzeba przedrzeć się przez te 
schematyzmy, koloryty, okazuje się, ile wy
magają roboty. 
Tadeusz Nyczek: Ty grając prawie dwu
krotnie starszego od siebie rosyjskiego Ży
da masz chyba najwięcej trudnośći? 
Jerzy Światłoń: Ustaliliśmy z reżyserem, 
że jakby w ogóle nie o to chodzi, sprawa 
wieku nie odgrywa tu roli. 
Jan Peszek: Jest jeszcze kwestia przełożenia 
antycznego, oczywiście też nie dosłownie. 
Tej całej problematyki miłości, odpowiedzial
ności, honoru, że nie można człowiekiem 
rzucać ani za życia, ani po śmierci. Fabułka 



jest najmniej ważna. Bo w końcu niby co 
nas tu w Polsce obchodzi amerykański 
śmietnikowy dramat jakichś ernigrantów
włóczęgów, tych policjantów z Miami i tak 
dalej. Z:r:esztą co marny też do „ prawdzi
wej" greckiej Antygony, do Kreona? Waż
na jest kondycja ludzka, doświadczenia nę
dzy, cierpienia, miłości, małości i wielko
ści. Wzajemne spotkanie się tej trójki dziw
nych wyrzutków z różnych stron świata , 
szukających raju, a znajdujących śmietnik. 
Nie chodzi nawet o emigrację, ale na przy
kład o to, że ci ludzie są wyrzutkami ze 
świata pewnych reguł, z którymi nie 
umieją sobie poradzić, świata brutalnej 
walki o przedmioty, stanowiska, pieniądze 
i tak dalej, gdzie mało liczą się wartości wy
ższe, jak choćby dla Anity miłość czy dla 
Saszy malarstwo. Nawet cwaniaczek Pcheł
ka był na ten świat za słaby i też odpadł . A 
to jakoś już bliżej przystaje do zrozumiałej 
dla nas rzeczywistości, tu, teraz, w Polsce. 
Tadeusz Nyczek: Smutno. Znikąd, dla ni
kogo żadnej szansy? 
Jan Peszek: Najbardziej przejmujący jest fi
nał, kiedy okazuje się, że władze postano
wiły zaorać park bezdomnych. To tak, jak
by zaorać kolor, poezję, niezależność i wol
ność w imię abstrakcyjnego ładu i geome
trycznego porządku. Ja też chodzę teraz 
czasem ulicami Krakowa i widzę, jak umie
rają stare, swojskie, wysiedziane przez po
kolenia miejsca, i pojawiają się te nowe, 
błyszczące, sterylne, obce. 
Tadeusz Nyczek: No to już jakby jesteśmy 
przy policjancie. Postać niby drugorzędna, 
ale to przecież jedyny wysłannik z „tamte
go świata" , zewnętrznego. 

Zbigniew Bielski: Przede wszystkim on 
nie będzie w mundurze: I doszliśmy też do 
wniosku, że on jest tak naprawdę bardziej 
z tego, niż z tamtego świata, sarn nie wie z 
którego bardziej. Ja miałem nawet taki po
mysł, żeby on w ogóle cały czas był z nimi 
tam w parku, nie wychodził, jak to jest na
pisane. Ale się nie dało. 
Jan Peszek: Był też taki trop - chóru grec
kiego. Który komentuje, opowiada, przewi
duje, wyprzedza ... Jak w „Antygonie". 
Tadeusz Nyczek: Policjant jako chór gre
cki„. No wiecie ... Ale bo ja wiem? Tak to 
zresztą chyba jest pomyślane.„ Chór także 
jest retoryczny, też trochę z wewnątrz, a 
trochę z boku„. Więc ten policjant taki roz
dwojony .. Obcy z urzędu, ale jednocześnie 
jeden z nich, bo bez przerwy wśród nich 
się obraca, nasiąka jakby nimi .. . 
Tadeusz Nyczek: Nie należy do parku, ale 
bez parku go nie ma, park go określa, on 
tam jest prawie u siebie. 
Tadeusz Nyczek: Został jeszcze John, trup. 
Tadzio Zięba milczy jak na trupa przysta
ło. P.owiedzcie mi na koniec: jak czujecie tę 
„Antygonę"? Tragedia, ale podejrzanie za
bawna„. Czy to rzeczywiście jest tragedia? 

(chwila ciszy) 

Jerzy Światłoń: To może być tragedia. 

(nieprzetłumaczalny wybuch śmiechu) 
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G. Tabori 
S.I. Witkiewicz 
S.Wyspiański 

TEATR MINIATURA 
P. Corneille 
F. Dostojewski 
R. Harling 
F. de Rojas 
W. Szekspir 

DAMY I HUZARY 
TAŃCE W BALL YBEG 
MARTWE DUSZE 
ŚNIEŻYCA 
BURZA 
WARIACJE GOLDBERGOWSKIE 
POŻEGNANIE JESIENI 
WYZWOLENIE 

ILUZJA KOMICZNA 
BO BOK 
STALOWE MAGNOLIE 
CELESTYNA 
JULIUSZ CEZAR 

NAJBLIŻSZA PREMIERA: 
Anonim Wenecki AMORI Ceny biletów: 

Duża scena 
I miejsca 

bi lety nom1alne 50 tys. 
bilety ulgowe 40 tys. 

n miejsca 
bilety nom1alne 40 tys. 
bilety ulgowe 32 tys. 

Mini atura: 
bilety normalne 40 tys. 
bilety ulgowe 32 tys. 

Spektakle "Sceny z egzekucj i" 
oraz "Bobok" 

bilety normalne 50 tys. 
bilety ulgowe 40 tys. 

Teatr im. J.Slowackiego, Pl. św . Ducha I, 3 1-023 Kraków 
In formacja i rezerwacja biletów - Impresariat Teatru tel. 22-40-22 
Kasa biletowa czynna od wtorku do soboty w godz. 11 -14 i 15- 19, tel. 22-45-75 w. 26 
W niedzielę dwie godziny prLed spektaklem 
PrzedsprLedaż rozpoczyna się pięć dni przed spektaklem. 
Wypożyczalnia kostiumów. ul.Radziwittowska 3,tel. 2 1 34 13 
czynna codziennie w godz. 9.00- 13.00 

Projekt plakatu, okładki i rysunki: Andrzej Dudziński 
Druk: AGAT PRINT 




