


( ... ) 
Tompkins Square Park nie jest ładny. Nawet trudno go nazwać parkiem Więcej tom 

gołej ziemi niż trawy. Drzewo mojq obłamane gałęzie i sq niemal bez liści, wyglqdojq 
jak strachy no wróble. Ale wróble rzadko tam zochodzq, bo nie znajdq nawet okruchów. 
Leżq tylko wszędzie porwane gazety i szmaty. Butelki i puszki sq od samego rano po
zbierane, można je sprzedać za porę centów. No ławkach, jeżeli jest trochę slońca, śpiq 
homlesi. „Bezdomni" w naszym jeszcze Żeromskim podaniu mojq obrzeże symbolu. Hom
lesi śmierdzq i nie mojq gdzie pójść. W tym parku o wydartej zieleni okupujq nie tylko 
lawki. No drewnianej estradzie, o może b0o to sceno, z której odpadły ściany, osiedli
ło się plemię homlesów: mężczyźni i młode kobiety, dzieci i starcy. Śpiq, gotujq, jedzq, 
przewijojq niemowlęta, chorujq i umiernjq no tym najbardziej publicznym ze wszystkich 
teatrów. Ale nie opisze ich żaden Levi-Strauss. Już chyba rok, jak wygnano homlesów 
i ze szczątków tego parku. 

( ... ) 
. Antygona jest oczywiście z Sofoklesa . Jak tamto, chce wyprawić pogrzeb trupowi. 
Pochować go po bożemu, z dwiema świecami i stypq z kowalkami sera umaczanego 
w miodzie. Ale trup został ukradziony albo raczej zabrany przez ambulans i wywiezio
ny no morgę, jak wszystkie nie zidenMikowane trupy w Nowym Jorku. Wrzuca się je 
potem do wspólnego dołu pod więzieniem. Ta nowo, trzydziestopięcioletnia Antygona 
z Puerto Rico chce wykraść trupa i pogrzebać w Tompkins Square Park. 

Obok portorykańskiej Antygony _i trupo, no scenie jest jeszcze dwóch homlesów: 
Pchełko i Sasza, cwaniaczek z Polski i Zyd z Petersburga. „Byli ludzie" no dnie, jak u Gor
kiego. Ale scena nie jest „piwnicą przypominojącq jaskinię", tylko lowkq wśród krza
ków w Tompkins Square Park. Obok drzewo bez liści. Jaki to teatr? Ta ławko to jedyny 
adres, ostatnie miejsce w Nowym Jorku, jakie im zostało . Sq tu od pięciu lot, może 
nawet i więcej, nie potrafią już sami zapamiętać. Sq ze sobq. Pchelka kurczowo trzy-
ma się Saszy, brzydzą się sobq, jak własnq skórq w robactwie, ale jak można odejść 
z własnej skóry? Odchodzą i nie mogq odejść. Bo gdzie? Po mojej maszynie cho-
dzi w tej chwili mola mrówka, tam i z powrotem, i nie może odejść. Zgubiła 
ślad. Mało Pchło z Polski i Saszo, który kiedyś był, b0 malarzem, 
ole już wszystko jedno czym b0, bo mu się teraz trzęsq rę
ce. Czekojq. No jakąś Jolę, która przyjedzie, no wizę. I trzy
ma ich to, że rozpomiętujq swoje Godoty, że z nich szy-
dzą. 

Bez Becketta nie b0oby tych dwóch 
homlesów. Ale ważne, że odnalazł 
ich Glowocki no tej ławce 
w Tompkins Square Park 
no dolnym Manhattanie. 
Dał im adres. Odkryciem 
dramatycznym jest cza
sem tylko nowy adres, 
'włośnie to ławko i no
we sprzężenie: Na dnie 
Gorkiego no łowce . 

( ... ) 
Czeko się za

wsze. Nigdzie i wszę
dzie. Geniuszem te
atralnym Becketta 
jest ukazanie sytu
acji powszechnych 
Pod drzewem bez 

liści albo na piaskowej wydmie. Estragonowi i Vladimirowi śmierdzą nogi i rozmyślajq, który z la
trów został zbawiony Ten po lewej czy ten po prawej stronie Ukrzyżowanego. Czekajq i siusio
jq. U Głowackiego rozmawiojq o srebrnikach Judasza i także siusiajq. 

( ... ) 
Antygono z dolnego Manhattanu dało dwom z ławki niepełne dwadzieścia dolców, że

by sprowadzili nieboszczyka z nadbrzeża no Bronksie. Tom czekajq w trumnach zbitych z de-
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sek no transport. Trumien b0o dziesięć. Odbijali po kolei wieko, oż znaleźli podobnego. Ale 
Saszo miał złamane okulary, Pchełko atak epilepsji I przywieźli innego trupo. Także miot 
brodę i Antygona nie poznała, kogo zakopali wspólnie pod lawkq. Ale policjo dowiedziała 
się, że zniknql z morgi jeden trup. Zaczęła szukać i znalazło na samym Manhattanie sześciu 
nieboszczyków 

Rzecz zwykła w Nowym Jorku . Głowacki nie jest pobity w W/l/myślaniv absurdu. Ale No
wy Jork bije wszelkie absurdy. ,,La realite depasse la vision". 

( .. ) 
Tragikomedia nie przestaje być okrutna. Czasem bardziej okrutna od tragedii . Antygo

na z Manhattanu, zanim się powiesi no bromie okratowanego parku, zostanie zgwałcono 
no scenie, ole za krzakami. Słychać jej krzyk, póki jej nie wsodzq knebla w usta. W parku 
zostonq tylko, ciqgle no tej samej łowce, ci dwaj, którzy byli tom od lot, od poczqtku. 

VLADIMIR To co, idziemy? 
ESTRAGON Chodźmy 
Nie ruszaią się. 

Ale nie zostonq. Bo policjo zamknie park dla homlesów. Jest jeszcze u Głowackiego czwar
ta postać: Policjant. Wygłasza komentarze, prolog i epilog. Jak Chór w greckiej tragedii, jest 
Mi ostem. G ł o s e m m i a s t a. 

W zakończeniu Policjant zwraca się wprost do widowni: „Według ostatnich danych licz
bo homlesów w Nowym Jorku zwiększa się. I w końcu tego roku no każdych trzystu nowojor

czyków przypadać będzie jeden bezdomny. To by znocz0o, że dzi
siaj w teatrze jest co najmniej jedno osobo, która niedługo znaj
dzie się na ulicy. I to osobo dobrze wie, o kim mówię. Zyczę pań
stwu miłego wieczoru." 

Jeszcze w ostatnich chwilach akcji, tuż przed jej gorzkim 
rozwiqzoniem, Sasza i Antygono chcą zouqć wspólne ży

cie. Dostać wizy, wyjechać. „ Wyrzuciliby nos po tygo
dniu". N os? To sponiewierana przez życie, porto

rykańska Antygono po raz pierwszy od lot usły
szało słowo „nas". Rzuciło się nagle „swo

jemu" Saszy no szyję. 
Pytał mnie wielki amery

kański socjolog, jacy sq w tej 
sztuce u Głowackiego homlesi? 
Stryjkowski, kiedy go pytano, 
ile sobie liczy lot, odpowiadał: 
„tyle co wszyscy". Jacy są 
homlesi u Głowackiego? Tacy, 
jak my wszyscy. 

( ... ) 

Jon Kott, 
Antygona powiesi/a się 

w Tompkins Square Park, 
„Dialog" nr l O, 1992. 
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