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Dyrektor naczelny i artystyczny 
ZBIGNIEW LESIEŃ 

Kierownik literacki 
RYSZARD BIENIECKI 

Janusz Głowacki 

ANTYGONA 
WNOmJORKU 

Reiyseria 

JÓZEF SKWARK 
Scenografia 

JANBANUCHA 

Premiera w marcu 199J r. 



JANUSZ GŁOWACKI 
pisarz i dramaturg polski , a od 1982 r., gdy po 
wprowadzeniu osiadł w Stanach Zjednoczonych, 
także pisarz i dramaturg amerykański. Barwna 
postać warszawskiej society i bohemy lat 
siedemdziesiątych, felietonista "Kultury", 
skandalista , pierwszy ze znanych ludzi, który 
rozebrał się publicznie i miał z tego powodu 
głośny proces; "król życia", playboy, 
a jednocześnie wybitny prozaik, jeden 
z najbłyskotliwszych pisarzy młodego wówczas 
pokolenia. Jego Kopciuch i Polowanie na 
karaluchy zrobiły w Stanach wielką karierę 
sceniczną , wystawiane były w kilkudziesięciu 
teatrach, przez wybitnych niekiedy reżyserów 
Uednym z nich był Arthur Penn, autor takich 
filmów jak Bonnie and Clyde, Mały wielki 
człowiek) w znakomitych obsadach. Antygona, 
najnowsza sztuka Głowackiego miała swoją 
prapremierę w warszawskim Teatrze Ateneum 
i premierę amerykańską w waszyngtońskim Old 
Vat Theater. 

OS OB V ________ ..,. 
(w kolejnośc i ukazywania się na scenie): 

Policjant 

MARIAN GLINKA 

Sasza 

TOMASZ KARASIŃSKI 
Anita 

KRYSTYNA HoRODYŃSKA 
Pchełka 

TADEUSZ T RYGUBOWICZ 

Inspicjent i sufler 

NICOLA BROJERSKA 

Akcja rozgrywa się w Tompkins Square Park 
w czasie jednej nocy. 



O bezdomnych 
w Nowym Jorku 

KRZVSZTOF PYSIAK: -Ameryka nas zachwyca i 
stanowi przedmiot fascynacji wielu Polaków. A Pan 
mieszkającwNowymJorku,zamiasttakżezachwycać 
się rajem na Ziemi, pisze sztukę o ludziach bez
domnych, o swoistych odpadkach społecznych. 

JANUSZ GŁOWACKI: - Chodzi o to, dlaczego nie 
zajmuję się Hollywoodem? 

- Właśnie, dlaczego w Ameryce -jak niegdyś w Pol
sce - świat marginesu wydaje się panu ciekawszy, 
bardziej pociągający? 

- To wcale nie jest takie dziwne. Jak się idzie Man
hattanem w dół miasta, nagle wpada się na otoczony 
wieżowcami skwerek. Tam siedzą, leżą, śpią, piją. 
skaczą do góry w epileptycznych atakach, kochają 
się i umierają bezdomni, czyli homlesi. Wszystko na 
naszych oczach. 

W nocy ten park wygląda trochę jak piekle na 
obrazach Boscha. Dym, mgła, w kubłach na śmiecie 
pali się ogień, dookoła tłoczą się strzępy ludzkie. 
Czasem któryś podchodzi za blisko ognia i zamienia 
się w żywą pochodnię. Czasem małe dzieci wrzucają 
w ogień żywego gołębia. Po obrazach Boscha wszy
scy surrealiści wyglądają blado. Okazuje się, że w 
końcu wieku surrealizm nie różni się tak bardzo od 
naturalizmu. 

- Ale przecież naturalizm w Antygonie to tylko tło. 
Pan nie pisał chyba scenicznego reportażu ani 
rodzajowej komedii? 

- Jan Kott w eseju o tej sztuce napisał, że ci 
bezdomni w nowojorskim parku są tacy sami jak my 
wszyscy, że to tylko kostium, metafora, historia o 
ludziach w ogóle, osadzona w określonej dekoracji 
historia o ludziach samotnych i przegranych. Beckett 
napisał kiedyś, że nie ma nic śmieszniejszego niż 
nieszczęście. Moja sztuka to taka komedyjka o rozpa
czy. 

- Czy bezdomni dla Amerykanów są problemem? 

Bo tematem chyba tak - ntedawno oglądaliśmy w 
Polsce film "The Fisher King". którego akCJa działa 
się wśrod podobnych ludzi w podobnym parku. 

- Bezdomni w Nowym Jorku to dla Ameryki cokol
wiek kłopotliwa sprawa. Amerykanie bardzo się ich 
wstydzą. Próbują ich oswoić . przekupić - rozdając 
stare ubrania. Podkarmiają ich z okazji świąt. Nie ro
zumieją ich i dosyć się ich boją Boją s ię całkiem 
dosłownie. Bardzo rzadko wchodzą do tego parku . 
Gombrowicz pisał w Dzienniku. że Niemcy mają wo
bec Polaków kompleks Lady Macbeth - nieustanne 
mycie rąk. To jest coś z tego. Do tego Nowy Jork to 
stolica demokracji. więc oczyszczając park z bez
domnych policjanci starają się pogwałcić ich prawa 
obywatelskie tak delikatnie jak się da . 
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- W pańskiej sztuce bezdomni wykradają ciało 

zmarłego z więzienia i podróżują z nim przez Nowy 
Jork, żeby pogrzebać je w parku. 

- Ciała bezdomnych policja przewozi do przystani 
naBronxie. Kiedy zbierze się więcej trumien, z wyspy, 
która nazywa się Hart Island i jest więzieniem , 
przypływa prom. Więźniowie ładują trumny i przewo
żą je na wyspę . Grzebią je w kilku warstwach. Ziemia 
w Nowym Jorku jest bardzo droga. Dlatego są tam 
najwyższe domy i najgłębsze graby. Tam n ie wpusz
czają, ale ja pojechałem i wymyśliłem , że szukam 
ciała kogoś znajomego i podałem nazwisko "Ko
walski". Zdaje się , że kogoś takiego mamy - usły
szałem i przeraziłem się, że za chwilę wręczą mi 
jakieś ciało. Na szczęście to był jakiś Kowalewski czy 

". ł 

coś takiego. Większość tych ciał nie ma nazwiska i 
grzebiąjeztabliczkami, np. "biały mężczyzna ", "czarna 
kobieta ". 

- Wśród pana bohaterów jest Polak, jest Rosjanin, 
właściwie rosyjski Żyd, jest Portorykanka ... 

- I Amerykanin , policjant, który reprezentuje po
rządek. Jest kombinacja Kreona i Chóru z tragedii 
Sofoklesa. Ten park to taka miniaturka świata . Jest 
tam alejka polska, portorykańska, meksykańska .. . 
Szachiści z Armenii wyciągają spod łachmanów 
szachownice i analizuj ą partie Kasparowa. Ukraińcy 
nienawidzą Polaków. Portorykanie Murzynów. 
Jamajczycy Kubańczyków . A wszyscy Zydów. 

- Nawiązuje pan do mitu Antygony. Czy można 



przykładać kategorie wzięte z tragedii do dzisiej
szych trywialnych i ukazywanych w sztuce w sposób 
naturalistyczny sytuacji? 

- Można. 

- Sądziłem, że przywoła pan tu znów Becketta, z 
którego wyrasta spora część współczesnego teatru 
i który udzielił właściwie odpowiedzi na to pytanie 
poprzez swoje tragikomedie. 

- No właśnie . 

- Proszę w takim razie powiedzieć, czy pańska 
sztuka skierowana jest przeciw Ameryce? 

- A dlaczego? To jest sztuka o Nowym Jorku.O 
kawałeczku Nowego Jorku. Nowy Jork jest straszny 
i wspaniały. Dlatego tam mieszkam.( ... ) Parę razy 
próbowano coś pisać o bezdomnych w Ameryce i 
nigdy nie było w tym za wiele prawdy. Albo wymyślano 
raczej fałszywe historyjki, np. że oni są bardzo szczę
śliwi, bosąjużpozaprawem,np. nie płacą podatków, 
wypadli z tego amerykańskiego koszmaru obowią

zków itd. Ale naprawdę ho miesi marzą, żeby z Parku 
wyjść. Tyle że nie mają gdzie. Ja napisałem, że jeśli 
nie ma się zębów i butów, to nigdy się stamtąd nie 
wyjdzie.To jest stale rosnący tłum odpadków czepia
jących się wspaniałej cywilizacji. 

-A co na to bogata część tej wspaniałej cywilizacji? 

-Amerykanie pragnąc czuć się bezpieczniej, próbu-
ją wierzyć, że bezdomni to tylko chorzy psychicznie 
i alkoholicy. Że normalnym ludziom to nie grozi. 

" 

- W pańskiej sztuce trochę tak to wygląda: jeden z 
bohaterów jest epileptykiem, drugi skakał przez okno. 

-Ale z miłości.Ten skok to była całkowicie logiczna, 
normalna i głęboko przemyślana reakcja. W związku 
z recesją liczba bezdomnych w USA stale się powię
ksza.Co chwila na ulicy lądują setki ludzi. Według 
ostatnich badań w roku 1993 na każdych 300 nowo
jorczyków będzie przypadał jeden bezdomny. Kiedyś 
to się zacznie w Polsce. 

- Choć nie w takim wymiarze, ale u nas już to się 
dzieje. 

- Mniejsze miasta w USA pozbywają się problemu 
w ten sposób, że kupują bezdomnym bilet w jedną 
stronę do Nowego Jorku. I oni wysiadają na dworcu 
autobusowym na 42 Ulicy i tam już zostają. A parę 
kroków dalej jest Broadway, stolica teatru. Idziesz na 
musical, a tu leżą ludzie.W Nowym Jorku co krok 
można potknąć się o dramat. Tam wszystko wystę
puje w stężeniu. W Polsce jest szarzej. Oczywiście i 
z szarości można zrobić sztukę. W Polsce jest póki 
co czyściec. A w Nowym Jorku jest dość prawdziwe 
piekło i całkiem zręczna imitacja nieba. Niedawno 
szedłem przez ten park i jedna homleska zaczepiła 
mnie nagle: Słuchaj- powiedziała- mam nadzieję, że 
jesteś bogaty, bo jeśli jesteś biedny, to pójdziesz 
prosto do piekła. Ajakjesteś bogaty, to może coś so
bie załatwisz.Mnie zawsze ciągnęło w stronę upadku. 
Z Boskiej Komedii przeczytałem tylko Piekło. 

-Kott w eseju o pańskiej sztuce powiada-poznałem 
serce Janusza. Ja po jej przeczytaniu pomyślałem 
sobie, że jest pan strasznym pesymistą. 

- Opowiem panu taką historyjkę o radości życia. 
Opowiedział mi ją pewien reżyser angielski, który od 
lat pracował z Samuelem Beckettem. Szli kiedyś 
razem przez park, była piękna pogoda, świeciło 
słońce, śpiewały ptaki. I ten reżyser powiedział: -
Zobacz, Sam, jak jest cudownie, po prostu chce się 
żyć. Na co Beckett: - Tak daleko bym się posunął. 

- Dziękuję za rozmowę. 

"Polityka-Kultura", nr 12, 1992. 



Teatr poleca 
swoich przyjaciół 

Dom Handlowy 

TO MIKA 
Kalisz,ul. Pułaskiego 51 

<><> 
oferuje szeroki asortyment mebli 

domowych, biurowych i sklepowych: 
meblościanki - zestawy stołowe - sypialnie 
meble kuchenne - zestawy wypoczynkowe 

stoły - krzesła i stoliki - szafy - kanapy 
tapczany - biurka - krzesła i fotele 

obrotowe - regały 

TOMIKA- dla Twojego mieszkania! 

Społem 

Spółdzielczy Dom Handlowy 

TĘCZA 
NOWY RYNEK 9 

* * * 
zaprasza codziennie 
od godz. 8° 0 do 19°0 

w soboty od godz. 8°0 do 1 5° 0 

i życzy swoim klientom pomyś l nych zakupów. 

Największa w mieście oferta 
handlowa! 
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Teatr poleca 
swoich przyjaciół 

Sklepy 
"WSZYSTKO DLA DOMU" 

- al. Wolności 3 
- ul. 3 Maja (Targowisko Miejskie) 

zapraszają 

i życzą udanych zakupów 

WSZYSTKO, CO ZWIĄZANE 
JEST 

Z ELEKTRYCZNOŚCIĄ: 
przewody, bezpieczniki, osprzęt, 

urządzenia grzewcze 
oraz 

elektrooszczędne lampy 
halogenowe 

i oświetlenie now~j generacji 



Teatr poleca 
swoich przyjaciół 
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Ekskluzywna odzież? 
Damska i męska? 

„JOTES" 
J. i D. Sobczyńscy 

Kalisz, ul. Zamkowa I 
~ 

~ 

ZIEMIA KALISKA 
ukazuje się od maja 1957 roku 

~ najpoczytniejsza gazeta w Kaliskiem 
~do nabycia w każdy piątek i wtorek 

Mamy ponad ćwierć miliona 
czytelników i najwyższy nakład 

w województwie, najskuteczniejsza 
więc reklama 

właśnie na naszych łamach 

......... >~ c ....... „~ 
Wydawca: Dziennikarska Spółdzielnia 
Pracy"Ziemia Kaliska".~ 62~00 Kalisz, 
ul. Górnośląska 10. W 766-20, 766-29, 
fax 737-06 (red. nacz.), 718-67 (sekr. red.), 
766-21.Biuro Promocji, 11755-66, czynne 
codziennie e:I - (]), w soboty e:I - C9. 
Biuro Ogłoszeń czynne codziennie 

e:I - (!), w soboty e:I - (!). 

' 

TEATR IM.WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO 
W KALISZU 

Zastępca dyrektora 
MACIEJ UJMA 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 
MIROSŁAWA KUDAŚ 

Kierownik techniczny 
EUGENIUSZ WAWRZYNIAK 

Brygadziści sceny 
GRZEGORZ SZARY 

JÓZEF KRÓTKIEWICZ 

Kierownicy pracowni 
krawieckiej damskiej 
BARBARA HUMEL T 

krawieckiej męskiej 
JÓZEF PODOGRODZKI 

fryzjerskiej 
WIESŁAWA ANTCZAK 

Rekwizytor 
MACIEJ GÓRNICKI 

Elektrycy 
JANUSZ SZYCHTA 
RAFAŁ JEZIERSKI 

Akustyk 
ANDRZEJ DRUŻBIAK 

Kwiaty na premierę dostarcza 
Gospodarstwo Ogrodnicze Czesława Klimczaka 

Kalisz, ul. Poznańska 7 4 

Przedsprzedai biletów w kasie Teatru. 
Kasa czynna codziennie oprócz poniedziałków 

i niedziel od godz. 9.00 do 13.00 oraz od 17.00 do 18.00 
i na jedną godzinę przed rozpoczęciem każdego 

przedstawienia. 
Zamówienia na bilety zbiorowe 

prosimy kierować do Biura Obsługi Widz.ów 
- tel. 730-47,8,9 w. 29 



Opracowanie i redakcja 
___ RYSZARD BIENIECKI 

Zdjęcia Nowego Jorku 
___ STANISŁAW KULAWIAK 

Zdjęcie Janusza Głowackiego 
___ CZESŁAW CZAPLIŃSKI 

Wydawca 
___ TEATR IM. WOJCIECHA 

BOGUSŁAWSKIEGO W KALISZU 

Cena 5000 zł 


