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Janusz Głowacki 

Urodził się w 1938 roku w Poznaniu. Ukończył filol ogię 

polską na Uniwersytecie Warszawskim. Debiutował w 1960 ro
ku w „Almanachu Młodych" jako prozaik. Od 1964 do 1981 ro
ku był członkiem zespołu redakC)jnego tygodnika „Kultura". 
Scenarzysta filmowy i dramaturg. Od 1982 roku mieszka w No
wym Jorku. 

Opowiadania: Nowy taniec La-ba-da, Paradis, Polowanie na 
muchy, My Sweet Raskolnikow, Coraz trudniej kochać; powieść: Moc 
truchleje; zbiory felietonów: W noly gorzej widać, Powrót hrabiego 
Monte Christo; scenariusze filmowe: Rejs, Psychodrama, Polowanie 
na muchy, Trzeba zabić tę miłość. 

Sztuki: Cudzołóstwo ukarane, Mecz, Obciach, Kopciuch, Fortyn
bras się upil, Polowanie na karaluchy, Antygona w Now_"fm jorku 
(nagroda autorska na 30 Festiwalu Sztuk Współczesnych 

we Wrocławiu w ] 993). 
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ROZMOWA o „czw ARTEJ SIOSTRZE" 

W pięć lat po premierze „Miłości na Krymie" Sławomira Mroż
ka, sztuki inspirowanej wątkami literatury ros)jskiej, w tym 
Czechowem, napisał pan sztukę „Czwarta siostra", odwołującą 
się do tej samej tradycji literackiej. Biorąc pod uwagę, że akcja 
dzieje się we współczesnej Moskwie, ktoś złośliwy mógłby po
wiedzieć, że to czwarty akt Mrożka. 

JANUSZ GŁOWACKI: - Już. nawet słyszałem, że „Czwarta 
siostra" to m~ja polemika z Mrożkiem. J a rozumiem , że w Pol
sce, jak dwóch dramaturgów podejmuje rosyjski temat, poja
wiają się takie pomysły. Oczywiście , j ak każdy Polak kocham 
Mrożka, ale mieszkam głównie w NowymJorku i przymierzam 
się także do innych osób, rzeczy i sytuacji. O d dawna chodziło 
mi po głowie napisani e czegoś takiego j ak „Czwarta siostra''. 
Nie mogę dłużej pisać o Polakach, bo Polacy mają żal, że źle 

ich przedstawiam. Mówią , że jak Francuz pisze o Francuzach, 
to przynajmniej są oni do brze u bran i. 

To prawda, że Polakom łatwiej będzie zaakceptować „Czwartą 
siostrę" niż „Antygonę w N owym Jorku". 

JANUSZ GŁOWACKI: - J es t taka nadziej a . Wiado mo, że 
Rosj a jest miejscem ciekawym i dziej ą si ę tam sprawy ważne, 
nie tylko dla Europy. No więc akcj a dzieje się w Moskwie , ale 
mam nadziej ę , że sztuka j es t bardziej uniwersalna. Rzecz j es t 
o tych paru przygnębiaj ących krokach , które świat zrobił od 
czasu, kiedy przyglądał s ię mu Czech ow W tej sztuce j es t też 

sp oro Ameryki. 

Głównie w karykaturze amerykańskiego stylu życia, ale dzięki 
użyciu pojemnej for my - teatru w teatrze - także w wątku no
wojorskiej podróży i uroczystości wręczenia Oscarów. 

JANUSZ GŁOWACKI: - Ta sztuka ni e j est też wersją czy 
literacką kontynuacją „Trzech sióstr" . To tylko ironiczna aluzja 
do Czechowa. Taka sobie p róba zapisu szaleństwa i błaze l'i s twa 

końca wieku . Niski ukłon w s tron ę piątego żywi o ł u, czyli pi e
niądza, któ ry zapanował wesoło nad ogni em, wodą itd. J est to 
te ż opowieść o tym, jak miłość sobie p róbuje radzić w c i ężkich 

czasach . 
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Świat, który pan pokazuje, j est bardzo brutalny, a milość 
okrutna. 

JANUSZ GŁOWACKI: - Wszystko jak w życiu, bardzo 
śmieszne i bardzo straszne . Pan tak nie myśli o życiu? To świet
nie . J a myśl ę. Upadek komunizm u nie zmienił świata w raj. 
Okrucieństwo, zgłupienie i kłamstwo dalej sobie dobrze radzą. 
A Rosj an, rosyjską in tel igencję i ni einteligencję los bardzo 
ciężko doświadczył. Jeden teolog francuski napisał, że najbar
d zit'.j pe rfidnym podstępem diabła j est to , że udaje , że go nie 
ma. Chyba w naszych czasach diabeł przestał udawać i postawił 
n a szczerość . W Ameryce też dzieją się rzeczy straszne. No, 
choćby te masakry w szkołach . 

Amerykanie mają poczucie takiej katastrofy? 

JANUSZ GŁOWACKI: - Część ma, część nie ma. Większość 
ogląda telewizję i za największe zagrożenie świata uważa Mo
nikę Lewinsky. 

Zna pan Rosję z literatury i mediów, czy oglądał ją pan na wła
sne oczy? 

JANUSZ GŁOWACKI: - Ostatnio byłem tam kilka razy. To 
zabawne, ale po raz pierwszy pojechałem do Rosji z Ameryki. 
Wcześniej, żyjąc po sąsiedzku, jakoś nigdy się nie wybrałem. 
W 1989 r : zobaczyłem „Aurorę". Stała przycumowana przy 
brzegu rzeki, przy której stał m ój hotel. Była rekwizytem ze 
sztuki, która właśnie schodziła z afisza . W Moskwie i Petersbur
gu oglądałem premiery swoich sztuk: najpierw „Kopciucha", 
potem „Antygony w Nowym Jorku'', która była bardzo dobrze 
zrobiona. Zagrał ją pierwszy w Moskwie teatr kontraktowy. Za
angażowano czworo świetnych rosyjskich aktorów: Anitę zagra
ła gwiazda Ljubow Poliszczuk, Saszę, wielki tragik vV1adimir 
Stieklow. Na premierę przyjechał tłum zachęcony Nowym J or
kiem w tytule, głównie elita fin ansowa . Przed teatrem parkował 
sznur rolls-royce' ów, jaguarów, me rcedesów. Panie w futrach 
z norek, panowie w garniturach od Armaniego. Bardzo si ę 

bałem,jak odbiorą ten park z bezdomnymi. Tymczasem i wzru
szyli si ę, i śmiali. Myśl ę, ż.e Rosjanie, także ci najbogatsi, mają 
poczucie tymczasowości. Pamiętają, co było i boją się tego , co 
będzie. Stąd może jakieś tam utożsam ienie się, a w każ.dym ra
zie zrozumien ie przez moskiewskich superbogaczy nędzy tych 
ze sztuki . 
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Wystarczy prześledzić choćby tytuły pańskich sztuk „Czwarta 
siostra", „Fortynbras się upił", „Antygona w Nowym Jorku", 
by zauważyć, że podejmuje pan motywy, które mają w teatrze 
długą tradycję. 

JANUSZ GŁOWACKI: - Światjestjedną gigantyczną biblio
teką. Lubię się odnosić d o tego, co już napisano: mitów, arche
typów, baj ek itd. Nie zauważyłem, żeby komuś przeszkadzało. 

Nie wolałby pan, jak Czechow, zacząć coś od nowa, od począt

ku? 

JANUSZ GŁOWACKI: - Raz piszę od nowa, raz nie od 
nowa. Co to za różnica? „Ulisses" J oyce'a też się odnosił. Tylko, 
żeby n ie było, że si ę porówmtję . J a lubię pisać po drugiej stro
nie już zapisan ego tekstu . 

Nie myślał pan, żeby sięgnąć po p olskich autorów, na przykład 
Witkacego lub Gombrowicza? 

JANUSZ GŁOWACKI: - Nie . 

W „Czwartej siostrze", jeśli odnieść się do Czechowa, wojsko
wy salon zastąpila kamienica, gdzie grasują „żołnierze" mafii, 
niemożność WY.jechania do Moskwy zastąpił problem otrzyma
nia wizy do Stanów Zjednoczonych. Wydaje się to tak oczywi
ste, że aż banalne. Tymczasem u pana jest to tylko punkt W)j
ścia całkiem nowej sytuacji dramatycznej. Jak to właściwie jest: 
czy sięgając po znane już motywy, reinterpretując j e, pisze się 
łatwiej czy trudniej? 

JANUSZ GŁOWACKI: - A co j est łatwo? J a si ę w ogóle mę

czę . żxjąc , s i ę męczę . Pisząc , si\ męczę. „Antygonę" pisałem 
cztery lata, „Czwartą siostrę" trzy lata. A mafia ni e jest w tej 
sztuce pierwszoplanową sprawą, pojawia si ę j ako e lement pej
zażu . 

Tak jak wojsko u Czechowa. 

JANUSZ GŁOWACKI: - Próbując zanotować, co się dzie
je, nie wypada pomijać tego, co rzuca się w oczy i w Moskwie , 
i Ameryce. 

Widział pan mafiosów na premierze „Antygony"? 

JANUSZ GŁOWACKI: - Widziałem . 
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Nie obawia się pan reakcji Rosjan na „Czwartą siostrę"? 

JANUSZ GŁOWACKI: - Nie. Jesteśmy w NATO. I nie 
miałem zamiaru napisania satyry na Moskwę . Chciałbym, żeby 

z Tanią, Wierą i Maszą wszyscy trzymali, bo są fajne, coś próbu
ją, n ie poddają się, kochają. Chciałem, żeby we wszystkich po
staciach było coś ciepłego. Trochę komedii, trochę tragedii . 

Podejmując temat ros.r.jski, ma pan szansę zyskać większą 
widownię i zainteresowanie. To celowy wybór? 

JANUSZ GŁOWACKI: - Staram s ię wybierać miejsca akcji, 
które są ni e tylko d la mnie ciekawe. Złapać coś, co wisi w po
wie trzu . To pomaga, ale nie wystarcza. Z sukcesem jak z kata
strofą. Musi się zbiec parę rzeczy. Także prozaicznych . Jaką się 
dos tanie produkcję . Kto będzi e reżyserował i kto znajdzie się 

na scenie. To w Ameryce j est najważni ejsze. 

Podobno pisze pan autobiografię? 

J ANUSZ GŁOWACKI: - Coś w tym rodząju, dlatego już 

kończę z wywiadami. Za dużo d o nich włożyłem elementów 
biograficznych i te raz muszę zmieniać życiorys , żeby si ę nie po
wtarzać. 

Fragmenty wywiadu J acka Cieślaka Błazeństwa k011.ca wieku, 
Rzeczpospolita 14/ 15.08 .1999 

Kinga P reis (Ka tia) , J o lanta Zalewska (Wiera), Aleksandra Popławska (Tania) 
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Agnieszka Glińska 
Urodzona w 1968 roku we Wrocławiu. Ukończyła wydział 

Aktorski (1990) i Wydział Reżyserii Dramatu (1994) warszaw
skiej PWST. Debiutowała w 1992 roku Arlekinadą Rattigana 
w Teatrze im. J ana Kochanowskiego w Opolu. Kolejne prace 
to: Niebo-piekło według Prospera Merimee i Kram Karoliny Ghel
derode'a w Starym Teatrze w Krakowie, j ordan Reynolds i Buf
fini 'ego, Goła baba Joanny Szcze pkowskiej, Trzy siostry Czechowa 
- wszystkie spektakle w Teatrze Powszechnym w Warszawie , 
Korowód Schnitzle ra i Opowie«ci Lasku WiPdeński1'go Horvatha 
w Teatrze Ateneum, Moralno.ść pani Dulskiej Zapolskiej w Tea
trze Powszechnym w Łodzi. Dla Teatru Telewizji przygotowała: 
Małe sztuki dla sceny jarmarcznei Pawłowej, Uciekła mi przepióreczka 
Żeromskiego, Dziką kaczkę Ibsena, Karolcię Kruger, Abelarda 
i Hdoizę Vaillanda, Pokój pełen li§ci Aikena, Skrzydełka Jokiel , Lato 
w Nohant Iwaszkiewicza. Jest laureatką Nagrody im . Bohdana 
Korzeniewskiego dla młodego reżysera , przyznawanej przez 
Ministerstwo Kultury, Nagrody im. Leona Schillera, przyzna
wanej przez Związek Artystów Scen Polskich, Nagrody na Fes ti
walu Sztuki Reżyse rskiej w Katowi cach. 
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Krystyna Duniec, Joanna Krakowska-Narożniak 

MIĘDZV SIOSTRAMI 
„Córki za mąż nie wyszły" - martwi si ę ros)jski generał, oj

ciec Kati, Wiery i Tani w CZWARTEJ SIOSTRZE Janusza Gło
wackiego. W Moskwie, o której marzyły O lga, Masza i Irin a 
Prozorow, współczesne trzy siostry przeżywają, że „Rosja wisi do 
góry nogami, a one wraz z nią". Nie warto więc , bo to wstyd 
i niedoj rzałość. Szukają za to powodzen ia w różnych stre fach : 
w poli tyce, w biznesie filmowym, w mafii. Oczywiście nie bez
pośrednio, lecz przez swych amantów: żonatego polityka, holly
woodzkiego reżysera i rodzimego gangstera . 

Ale miłość j est tak naprawdę możliwa tylko między sio
strami, więc adorują się wzaj emnie: „Ty śliczna jesteś, Katiu" -
zachwyca si ę Wiera. Wspierają ją, kiedy bie rze odwet za upo
korzenia doznan e od koch anka: „I poszłam z nim d o Dumy. 
Ajak zaczął przemawiać i gadać na Żydów, krzyknęłam, że raz, 
j ak m nie rżnął u sie bie na biurku, to mi powiedział , że sam j est 
pól-Żydem ". Umacniaj <) w Wie rze nadzieję , że j ej d ziecko bę
d zie miało lepsze życie: „nad tym właśnie praCLtj emy". Pociesza
ją j edna drugą: „nie martw się, jakoś damy radę" . Daj <1 sobie 
poczucie bezpieczeństwa: jak powiem siostrom ... - grozi Tania 
kochankowi. Dzielą się ze sobą każdym dobrem - te lewizor od 
kochanka Tania natych miast ch ce oddać swoim siostrom. 

Siostry n ie akceptują nawzaj em swo ich wyborów, więc zawie
dzione przez kochanków szybko dochodzą do porozumienia: 

KATlA ... pomyślałam, że może j ednej z nas się nie uda
ło. I tak nawe t, p rzepraszam, Wieroczko, myślałam, że ci się 

trochę na leżało p rze praszam . I że nam dwóm to los wyn agro
dzi. Potem, j ak mnie huknęło, j est źle - pomyślałam. Jakieś 

przeklcr'\stwo albo co? Ale niech będzi e. Nasza trzecia Taniecz
ka się odkuje. A teraz ... (zaśmiewa się) Oj, nie mogę, a teraz ... 
Wiera, a /Jolem Tania zatzynają sif jJowoli uśmiecha(. Wresztie wszy

stkie trzy zaczynają sif !>'miać. 
Zastanawiają się przy tym - zupełnie jak Olga Prozorow - ery 

przymumnic:j ktoś kiedyś zobaczy, że one we trzy są takie tragicz
ne. Bo jeśli w jakichś nowych Trzech siostrach nie zrobiliby ich na 
tragiczne, to po co miałyby tak „siedzieć i się męczyć?" „Była ko
lejka - opowiada Wiera o wizycie u ginekologa - z pięćdziesiąt 
kobiet. Większość z dziećmi. Próbowałam bez kolejki. Że niby 
mam \vizytę wyznaczoną, to sic; zaczęły śm iać, że wszystkie mają 
wyznaczone. Aj cdna z kor'\ca powiedziała, że j eszcze musi po tym 
zdążyć obiad mężowi ugotować. Miała z osiemnaście lat." 
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Nancy Ries na podstawie przeprowadzonych w Moskwie ba
da1i twierdzi, że „idea kobiecego cierpienia j est nadal w Rosji cen
tralną fiksacją". "I\vierdzi także, iż przekazywany z pokolenia na po
kolenie ucisk jest tym silniejszy, że wydaje się „niewidzialny", to j est 
usprawiedliwiony na przyklad macierzyńską miłością. W przeszło
ści moraliści przykazywali, że matka \vinna uczyć posłuszeństwa, 

poskramiać fan ta7:je, wpajać, że zależność j est stanem naturalnym. 
Znany j est także pogląd - przytacza go Johnson - że wiele kobiet 
nie osiągnęłoby d(~rzałości, gdyby nic pomoc tyrana w osobie teś
ciowej, matki czy macochy. Dziewczęta wchodzą zatem w świat, ma
jąc za wzór swoje matki współpracujące z mężczyznami w narzuca
n iu im uzależnienia, sakralizttjące cierpienie i kultywujące maso
chizm . „Mateńka móvviła: nacierpcie się, dziewczyny, póki jesteście 

młode" - przypomina Wiera u Głowackiego. 
Matka ki eruje życiem sióstr nawe t zza grobu. j est os tatecz

ną instancją moralną i gwarancją bezpieczeństwa. Tan ia v.ryra
ża wprawdzie nadzi E;j ę : „Mateczko! Nie dasz, żebym tu zd e
chła", ale jednocześnie daje przyzwolenie: ,jak Mateczka woli, 
to możemy tu zwariować, a n ie tam lw Ameryce] ". Ta nia od
dziela się od matki, kiedy za bija morderców ukochan ego, pro
sząc ją tylko o przebaczenie: „Mateczko , przebacz. Wybaczcie, 
siostrzyczki. To było za Kostię , za mnie, za Kati ę, za Wierę ! " To 
nie tylko zemsta, to zerwanie z tradycją przekazywaną przez 
matki z pokolenia na pokolenie . 
Według .Junga „każda matka zawiera w sobie córkę , a każ

d a córka matkę i każda kobieta wychyla s ię wstecz d o swoj ej 
matki i do przodu do własnej có rki. Każda siostra zawiera w so
bie drugą siostrę i każda siostra wychyla się w bok do własnej 

siostry - można by to zdanie sparafrazować . Katia , Tania i vVie
ra chcą zmienić sw~je życie - dziej e s ię to za sprawą czwartej 
siostry, choć w męskim ciele . Kola, sierota przygarnięty przez 
ich ojca, spełnia wszystkie d omowe posługi, myje podłogę , no
si wiadra wody, nawkka igłę, odpowiada na wszystkie zach cia n
ki, będzie nawe t wychowywał dziecko Wiery. 

Be ttelheim zwraca uwagę , że w niemieckich opowieściach 
nie dziewczynka, ale chłopiec przechodzi ko lc:jc losu analo
giczne do dziejów Kopciuszka i w ko ticu zostaj e królem. Pod 
wierzchnią zaś pokorą Kopciuszka kryj e s ię przekonanie 
o własn ej wyższości nad matką i siostrami. Kola zost<~je wysłany 

przez siostry „n a bal": zagra rolę p rostytutki w filmie kręconym 
przez adoratora Kati o p rostytutkach w moskiewskim me trze. 
Przebrany w suknię, w pan tofelkach - szpilkach za małych na 
Wierę i Karię, za to na niego „szytych j ak ulał" , pojedzie d o 
Am eryki . Pytany w świecie o rodzeństwo, odpowiada, że ma 
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trzy siostry. Być siostrąjest lepiej w życiu, bezpieczniej, wydaje 
się, że nawet mężczyzna chce być siostrą i mieć siostrę. Siostry 
boją się wziąć udział w hollywodzkim balu, Kola odnosi na nim 
sukces, ale wraca. Siostry wysyłają go więc w świat po szczęście 
raz jeszcze . I Kola znowu wraca, tym razem z walizką złota. 

„Kopciuszek nie zawsze marzy o księciu z bajki, bo ten 
w roli męża czy kochanka może się przeobrazić w tyrana. Woli 
więc marzyć o swoim własnym wizerunku, który by się uśmie
chał znad bram wielkich kin" - pisze Simone de Beauvoir. Cel 
ten osiąga dzięki mężczyznom, którzy utwierdzają jego tryumf, 
przypuszczając go do udziału w bogactwie czy sławie. Kola to 
animus sióstr, męski pierwiastek ich osobowości, uosobienie si
ły zdolnej przenieść je do innej rzeczywistości - sławy i dobro
bytu. Kopciuszek realizuje więc marzenia nie tyle własne, ile 
sióstr, a jednocześnie sam wyzwala się spod ich tyranii. 

Cud goni cud. Zjeżdżają się kolejni królewicze: Jurtj 
i John. I ostatni cud: Wiera rodzi córkę - Nadzieję. Jesteśmy 

w świecie baśni z groteskowym happy endem. Jedno wydaje się 
nie z baśni rodem - więź między siostrami. 

Fragment eseju Siostra, siostry, siostrzeństwo. 

Kierownik Działu Marketingu 

i Sprzedaży 

Dialog, nr 10/ 1999 

ZDZISŁAW ZIÓŁKOWSKI 

Info rmacje i zamówienia na bilety zbiorowe i indywidualne 

w godz. 9 - 16, tel. 343 87 89 oraz 343 86 53 w. 261 

Teatr Kameralny, ul. Świdnicka 28, tel. (071) 344-62-01 

Kasy biletowe w Teatrze Polskim, ul. Zapolskiej 3, tel. (071) 343-86-53 w. 262, 
Teatrze Kameralnym czynne są od wtorku do soboty w godzinach: 

J l.00-14.00 i 15.00-19.00. 

W niedziele i święta dyżury kasowe na 2 godziny przed spektaklem. 
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Zastępcy dyrektora 

Kierownik techniczny 

Kierownik budowy dekoracj i 

Główny rekw izytor 

Brygadier scen Teatru Polskiego 

Brygadier Sceny Kameralnej 

Kierownicy pracowni: 

krawieckiej damskiej 

mi;:skiej 

perukarskiej 

szewskiej 

mode latorskiej 

stolarskiej 

malarskiej 

tapicerskiej 

ślusarsk iej 

e lektroakustycznej 

elektrotechnicznej 

Redakcja programu 
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