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zamiast wstępu 
Nie robimy sztuki o bezosobowych bezdomnych, .._.,. „ 
bezdomnych z Nowego Jorku, robimy ją o nas. ~~ ... • 
Niestety, sztuka od premiery nadal jest bardzo aktualna ... _ _zr-_ fa 

Tomasz Piasecki 
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To taka komedia o rozpaczy. Moja sztuka nie jest doku
mentalnym zapisem życia w parku, a bohaterowie 
to nie sportretowani bezdomni. Może ten park jest 
niczym więcej niż dekoracją. Bezdomni w tej sztuce są 
tacy, jak my wszyscy. A gdybyśmy jeszcze tak znaleźli 
się na dzień, albo na rok na ulicy„. 

Janusz Głowacki 

kilka dat 
Was ngton, 1993 

- polska prapremiera - Teatr Ateneum, 1993, reż. Izabella Cywińska 

- premiera telewizyjna - Teatr Telewizji, 1995, reż. Kazimierz Kutz 

faktów -przełożona na ponad 20 języków 
- wystawiana w Pradze, Sankt Peter

sburgu, Bonn, Atlancie, Nowym 

Jorku, Mexico City, Paryżu 

- uznana przez tygodnik "Time" 

za jedną z najlepszych sztuk roku 

- w Paryżu otrzymała nagrodę 

"Le Baladin" i nagrodę studentów 

Sorbony dla najlepszej sztuki roku 
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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 Portoryko chce wykraść trupa i pogrzebać 

go w Tompkins Square Park. 

Obok portorykańskiej Antygony i trupa, 

który także na scenie, jest jeszcze dwóch 

homlesów: Pchełka i Sasza, warszawski cwaniaczek 

i Żyd z Petersburga_ "Byli ludzie", na dnie, 

jak u Gorkiego. Ale scena nie jest "piwnicą przypo

minającą jaskinię", lecz ławką wśród krzaków 

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 dłużej, 

sami już nie pamiętają. Są ze sobą, Pchełka kurczo

wo trzyma się Saszy, brzydzą się sobą, jak własną 

skórą w robactwie, ale jak można odejść z własnej 

skóry? Odchodzą i nie mogą odejść. Bo gdzie? 

Jan Kott. komentarz krytyczny do·polskiej wersji Antygony ... 
w: "Dialog", październik 1992. 
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SASZA (wsłuchując się w linię melodycmą wycia) Bardzo wielu ludzi 
w dzień bardzo spokojnie sobie żyje, a w nocy coś ich 
chwyta. Zaczynają biegać dookoła, wrzeszczeć, 
kłócić się ze sobą. To ten gruby wariat z Jamajki. 
Dwa tygodnie temu on wepchnął l O-letnią dziewczyn
kę pod samochód. Zabrali go do szpitala psychiatrycz
nego, ale po trzech dniach już był z powrotem. 
Lekarze powiedzieli, że jest za niebezpieczny, żeby go 
trzymać w szpitalu. Znów słychać cichsze, przypomina
jące jęk, wycie. 

PCHEŁKA Mnie się wydaje, że to się wiąże z przyrodą. 

SASZA W mieszkaniach też krzyczą. 

PCHEŁKA Ale nie tak. 
Natura coś z człowie

ka wyc iąga. No i musi 
być ciemno. W mojej 
wiosce był taki jeden, 
któremu Niemcy rodzi
nę wybili. To w dzień 
w mieszkaniu był cichy, 
spokojny, do rany 
przyłóż. Ale w nocy, 
jak wychodził, 
to słychać go było 
po obu stronach rzeki. 
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Pytał mnie wielki amerykański socjolog, 

jacy są bohaterowie sztuki Głowackiego? 

Stryjkowski, kiedy go pytano, ile sobie liczy lat, 

odpowiadał : "Tyle, co wszyscy". 

Jacy więc oni są? Tacy, jak my wszyscy. 

Zobaczyłem niespodziewanie serce Janusza. 

Stary jestem, mało piszę , już niedługo mi także 

na wspólną morgę . Muszę się spieszyć 

z sądami. Za trzy najważniejsze polskie sztuki 

ostatnich lat uważam "Emigrantów" Mrożka, 

"Do piachu" Różewicza i "Antygonę z Tompkins 

Square Park" Głowackiego. Kropka." 

Jan Kott , komentarz krytyczny 
do polskiej wersj i Antygony ... 
w : "Dia log", październ i k 1992. 

Głowacki potrafi , korzystając z budulca 

codzienności wykreować sceny o wieloznacz

ności rodem z Gogola, pokazać bez patosu, 
koturnów czy krokodylich łez rozpacz egzys

tencji . Jest ironistą , ale nie ma w nim szyderstwa. 

Mówi się o nim, że jest cynikiem, ale uważny 

czytelnik dostrzeże , iż swoich bohaterów kocha 

bezgranicznie, w pełnym wymiarze ich nędzy 

i szpetoty. 
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Henryk Dasko, " Życie Warszawy" 
nr221.1996. 
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zamiast zakończenia 
... na szczęście dziś po przedstawieniu wrócimy do domu. 

Nieważne, wytwornej rezydencji, czy skromnej kawalerki, 

ale zawsze domu. Siądziemy w ulubionym fotelu, z ulubio
ną filiżanką lub kufelkiem i może uświadomimy sobie, 

że wróciliśmy z podróży na dno ludzkiego piekła. W bez

pieczeństwie własnego "M" oddamy się zadumie i refleksji. 

Powspółczujemy, bo na współodczuwanie nie bardzo 

nas stać. Nas to nie dotyczy! Bohaterami Głowackiego 

są przecież bezdomni zamieszkujący Tompkins Square Park 

na Dolnym Manhattanie. To ludzie spoza marginesu, 

degeneraci odarci z resztek dumnego człowieczeństwa„. 

Ale czy to właśnie nie daje im wolności, którą zabiera 

uczestnictwo w społeczeństwie? Czy nie są wolni, 

dlatego, że nie mają już niczego, co by ich ograniczało? 

Czy materialna nędŻa musi być tożsama z duchową? 
Czy biorąc gorącą kąpiel i kładąc się w pachnącej poś

cieli mamy prawo skazywać na wszelki niebyt Anitę, 

Pchełkę i Saszę, których ominęliśmy szerokim łukiem pod

czas popołudniowej przechadzki po parku? A gdybyśmy j;o znale~i się na dzień. albo na rok\ cy 
POLICJANT 

I jeszcze jedna sprawa, która może Państwa zainteresować. 

Według ostatnich danych liczba homlesów w Nowym Jorku 

zwiększa się. 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 niedługo znajdzie się na ulicy. I ta osoba 

dobrze wie, o kim mówię. życzę Państwu miłego wieczoru. 

epilog „.dopisze życie 
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