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Stud'iował historię na Uniwersytec1e Warszawskim, potem prz 16 
1ę na wydział aktorski Państwo ej Wyfszej Szkoły Te al 
yrzucony „za zupełny brak zdo 1 n ości i cyn zm , wr6c1 

Uniwersytet Warszaws i i ukończył wydział F11ologf1 Po k ej 
W czasie studiów pisał recenzje teatralne odgrywając się 
profesorach. t6rzy go wyrzuci 11. 
Zadebiutował w 1960r. w "Almanachu Młodych" opowiadaniem pod 
t tułem „ a plaży". Od 1964 do 19Blr. pracował jako fel1eton1 a 

tygodn ku Kultura". gdzie zwrócił na sieb e uwagę jako autor 
błyskotliwyc opowiadań i felietonów. Publikacje te zlożyly s ę 
na zbiory opowiadań, m in ~Wirówka nons nsu (1968) 1 "No y 
taniec la-ba-da' (1970). 

N przełomie at 60. i 70. rozpoczął aktywną dz ałalność jako 
scenarzysta. W tym o r 1e po tal f lm Andrzeja Wajdy 
.Polo an·e n muchy oparty na jego w6rczości. dn 
pra dzi m sukcesem okazał i dop1ero braz 
współpracy z Mark em Piwow kim pt.· Re • 
n· e tórych uważany je t za najl pszą pol ką komedię 



prozaika, dramaturga i autora 
fil owych, to jedna najciekawszych 

najwa~n1ejszych. polsk1ch sztuk współczesnych . doceniana 
w raju 1 za granicą, o czym św1adczą 1·czne nagrody 
1 bardzo liczne real1z cje. Sztuka grana była w Ameryce, 
Korei, Argenty 1e. Rosj1 Często wystawiana w Polsce , gdzie do 
bardzo cieka eh należy zaliczyć pektakle 
w I atrze neum w r erii zabeli Cywińskiej 
i w Krakowie w ea o w r · s asza Zygadł~. 
Janusz Głowacki . mieszkający w Nowym l-9B 
przewrotni e um1 eścił swych bohaterów w tym wł a ś n ie mi eś cie -
w tyglu kulturowym. Na Tompkins Square Park jest ławka. na 
której rozgrywa się dramat współczesnej Antygony, 
z poGhodzenia Portorykanki mającej na imię Anita . Dlaczego 
użyłem określenia przewrotnie? Gdyż ta ławka może stać 
w dowolnY-m miejscu kuli ziemskiej, może stać również 
w Tarnowie, tu nieopodal nas w Parku Strzeleckim. Sztuka 
jes pełnoletnia, od napisania minęło już 18 lat ale wciąż 

ktualna. 



Kwestionowahie możliwości trag dii 
równie symptomatyczne. co p dz i w dl a wi ęl<siości dawnej 
tragedii Ni.ezależriie od powodów tego stanu rzeczy większość 
dzisiejszych znawców zgadza się, że w nowocze.snym dramacie 

nowocze nym teatrze niem już tr~gedii. 
ragedia, właszcza może dzisiaj. to nie tylko gatunek 

Jiterack1. pytanie o je· domnieman czy rzeczyw1stą) 
obecność w współczesnej amaturgii. nie jest wyłącznie 
zagadnienie historyczno- ani też teoretycznoliterackim. 
Podjęcie t go zagadnienia oznacza w is ocie dyskusję nie 
tylko o s tuacji dzisiej zego dramatu ale i o kondycji 
człowieka. 
Prob1 em leż gdzie ind 1 ej. Czy istotnie potrzeba tragedii. 
ażeby w naszym chrześ ijańskim świec e, w którym nie ma 
mi ej sca na "świ atopog1 ą tragiczny''. mo na było wyrazić - jak 
to ujm4je Leszek Koł kowski - swoi ty lęk. jaki niesie 
sytuacja własnego istn en1a? I czy w półczesny dramat. n1e 
mogąc s rostać tragedi1 lub otwarcie ją niszcząc, może ocalić 
jej sił oddzialywani przejawiającą się w budzeniu "litości 
i trwogi"? 
W świetle uznanych klasycznych pojęć pewnie nie są. ale chyba 
żadna ragedia nie piasuje idealń1e do jakiejś jednej 
defi ni CJ i tej formy. Tr ged a jako gatunek 1 i teracki o mniej 
w1ęcej jasnych granicach zdaje się raczej istnieć w wyobraźni 
krytyków i f1 l ozofów an żel i w rzeczywistości, co za ci era 
jej his oryczną zmienność O wiele wymowniejsze są w tym 
wy,padku polemizujące nawiązania oraz jej jawne zaprzeczenia, 
wyraźne w utworze lowackiego. Warto więc może się przyjrzeć 
co z ni eodwracal noś ci krańcowych a udzki eh doświadczeń. tych, 
które tak ciągną nas ku tragedii. z nich n·e dającego się 
załagodzić piętna udało się mimo to twórcy zachować. 
Głowacki wprost buduje stosowny kontekst poprzez czytelne 
odniesienia intertekstualne. Antygona jest oczywiście 
z Sofoklesa: yje w Tompkins Squer Park na dolnym Manhattanie. 
gdzie przemieszkują nowojorscy bezdomni. i jak tamta chce 
wyprawić pogrzeb trupowi. Jej wspólnicy. Sasza, Żyd 
z Petresburga i Polak Pcheł ka, bez trudu prowadzą na myśl 
parę Beckettowskich trampów, a także parę emigrantów 
z dramatu Mrożka. 
Stosunek do tradycji, choć przybliża do określonej formy lub 
od niej oddala. nie przesądza jeszcze o tym, czy ukazane 
w utworze zdarzenia mają charakter tragiczny. Tragedię 

"od środka" brak konfliktu równorzędnych 
Głowacki wprawdzie pozostawił konflikt, ale 

zie~ na drugim planie, w postaci skonwencjonalizowanego 
jęcia przejętego za greckim tragikiem. 



Wolność bohater w Gl ac ki ego j 
zł udzen em 1 eawo podtrzymywan 
w możliwość odwrócenia beznad 
normalności. Jest ona równie pozorna. rów~ e w praktyce 
ograniczona , aak w społeczeństwie, w którym przysz o im żyć 
i Rt6re ie odrzuciło Wyrz~ceni a margines życ1 , tkwią 
w sytuacji, jakiej przyszło 1m doświadczyć, nie z wyboru 
przecież, l cz z koni ecznośc1 Dl a tego c erp1 ą. Bohaterowie 
Becketta cz ka 1 i na rn1 tyczne o odota. o którym od początku 
wiadomo, że ie przyjdzie al tliła się w n1ch jakaś iskierka 
nadziei. U Głowackiego na ieja raz po raz zd adza swe 
i1uzjonistyc ne oblicze che a żyje złudzeniami, ale 
i pospolitą blagą, Saszy pozostały już tylko wspomnienia, 
opromienione lec1ut nost gią Fantazjami utkała także swoje 
ż cie Aneta tytułowa An gona: wymyś111a sobie idealną miłość 
i jeszcze arę innych p c1eszaj cych kłamstw. Obaj mężczyfoi 
właściwie wiedzą. że w rety e o ane w marzeniacn spotkanie 
z Jolą n gdy n1 e na st ak jak n1 będz1 e tryumf a 1 nego 
po rotu o kraju - m1s y acja to pa aceum na teraźniejszą 
biedę. asza jest y o b rdziej świadomy n1eod ołalnośc1 
bez zglę nych - ślepy wyrok6w. ma ięcej poczuc a realizmu 
albo jak ejś rozpacz1· ej determ1nac 1 by o tym głośno m6wić 
U Becke a Vladimir 1 Estragon czek ją nigdzie 1 wszędzie. 
Głowacki odnalazł s o1ch bohaterów w konkretnym miejscu 
i czasie Jego sztuka choć osnuta na antycznym micie. mówi nie 
tyle o oporze wobec ludzkiego prawa. co o zmaganiu. jakie 
człowiek skazany na 1stnien1e w ramach określonych praw 
i in ytucj1. musi odjąć przede wszystkim z samym sobą 
Cie pienie było zaws częścią tragicznego porząd u świata. Jak 
pi ze Phi11p Rahv, c erpnie jest ce ą wolności i ten, to nie 
godzi s1ę płacić mote tylko marzyć o wolności, nie 
oświadczając jej, nie po wierdzając jej naprawdę swoim 
życiem . Głowacki odwraca tę relację. cierpienie nie jest ceną 
za wolność, Jes ceną, jaką się płaci pomimo tego, ze nie 
zy kalo się wolności I właśnie dlatego. Jest ono nieodłącznym 
rysem bycia w ś iecie Bycie niesie tak e samo dla 
wszystkich zmaganie z niewiadomym, podejmowany na nowo każdego 
dnia trud przetrwania. niezależnie od wagi i znaczenia czynów, 
jakie się spełnia. Pokazał to teatr absurdu. który ujawnił 
śmierć wszelki eh metaf zycznych sankcji, i w którym przeto 
tragizm 1e może już dostąpić powagi tragedii. Postacie 
w teatrze absurdu n1e mogą osiągnąć wymiaru bohaterskiego, nie 
dorastają do tragedii. Skazane na działania nieistotne, 
sztuczne Club na brak działania), nie zakosztują pełni 
przeżycia ani w patetycznym geście, którego nie mogą wykonać, 
ani tyradzie. która nie mo~e do końca wybrzmieć Bohaterowie 
Głowackiego są w tej estetyce Sasza i Pchełka pojechali na 

ter•s Field, żeby sprowadzić zwłoki, ale jeden miał złamane 
u ary. drugi atak epilepsji. 
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