


Janusz Głowacki 
Urodził się w 1938 roku w Poznaniu. 
Ukończył filologię polską na 
Uniwersytecie Warszawskim. W 1960 r. 
opublikował swój pierwszy tekst 
prozatorski w "Almanachu Młodych" . W 
latach 1964-78 był członkiem zespołu 

redakcyjnego tygodnika "Kultura". Tam 

między innymi ukazywały się jego 
felietony i opowiadania, które złożyły się 

na zbiory: W nocy gorzej widać, Powrót 
Hrabiego Monte Christo, Wirówka 

nonsensu, Nowy taniec La-Ba-Da, 
Polowanie na muchy i inne opowiadania, 

Opowiadania wybrane, My sweet 
Raskolnikow, Obciach, Skrzek, Coraz trudniej kochać, czy Moc truchleje. 

Jest . autorem scenariuszy filmowych: Polowanie na muchy reż. Andrzej 
Wajda, Trzeba zabić tę miłość - reż. Janusz Morgensten. Jego autorstwa jest 
również kultowy Rejs - w reż. Marka Piwowarskiego . 

Debiut dramaturgiczny Głowackiego przypadł na rok 1972. 

Wówczas Studencki Teatr Satyryków przeniósł na scenę Cudzołóstwo 
ukarane. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych teksty Głowackiego 
były często obecne w polskich teatrach oraz teatrze telewizji - w 1975 

zrealizowano Dzień słodkiej śmierci (Teatr TV), w 1976 Obciach, w 1977 
Mecz (Teatr Powszechny Warszawa) Wizytę (teatr TV), w 1979 Kopciucha 
(Teatr Współczesny, Szczecin). 

Emigracja Głowackiego do Nowego Jorku sprawiła, że jego teksty znikły z 

polskich scen. Na emigracji powstająm.in. :Polowanie na karaluchy 1986 r. 
Antygona w Nowym Jorku 1992 r. (polska prapremiera "Antygony w 
Nowym Jorku" - Teatr Ateneum Warszawa l 993r. ), Czwarta siostra 1999 r. 

Antygona w Nowym Jorku znalazła się na liście 10 najlepszych tekstów 
dramatycznych 1993 r. publikowanej przez tygodnik "Time". "To zabawna, 

smutna i wstrząsająca sztuka; cudownie potwierdza ona ekscentryczną 
wnikliwość autora, który dał nam wcześniej Kopciucha i Polowanie na 

karaluchy. ( ... ) Bezdomność, wydaje się mówić Głowacki, jest czymś 
więcej niż brakiem dachu nad głową. To stan ducha" - pisał Clive Barnes 
("New York Post"). 

Głow.acki jest autorem dramatów: Cudzołóstwo ukarane, Kopciuch, 
He1tbata z mlekiem, Konfrontacja, Spacerek przed snem, Zaraz zaśniesz, 
Mecz, Fortynbras się upił, Polowanie na karaluchy, Antygona w Nowym 
Jorku, Czwarta siostra. 
1994 - nagroda nowojorskiej Fundacji Alfreda Jurzykowskiego 
1998 - Paryż - .nagroda dla "Antygony w Nowym Jorku" wystawionej w 
Teatrze Proscenium w Paryżu - jako najlepszej sztuki sezonu zrealizowanej 

w małym teatrze 
1999 - Nantucket (USA) - FF - główna nagroda za scenariusz do filmu 
"Hairdo". 



Antygona u schyłku XX wieku. 

Dramat Sofoklesa "Antygona" został wystawiony w roku 441 przed 
Chrystusem. Głowacki wydrukował swój utwór "Antygona w Nowym 
Jorku" w roku 1992 w "Dialogu". Co łączy te dramaty prócz imienia 
dziewczyny? 

Przypomnijmy: grecka księżniczka Antygona sprzeciwiając się 
rozkazowi władcy Teb, postanowiła pogrzebać swego brata Polinika. Zakaz 
władcy nie był bezzasadny: Polinik walcząc z bratem Eteoklesem o tron 
sprowadził przeciw rodzinnemu miastu wyprawę siedmiu wodzów z 
Argos. Obaj bracia, Eteokles i Polinik, zginęli w bratobójczej walce. 
Eteokles, który bronił Teb zostanie jednak pochowany jak bohater; ciało 
zdrajcy będzie pozostawione na pastwę psów i ptaków, więc i dusza 
zgodnie z wierzeniami starożytnych - nie zazna spokoju. Antygona wie od 
początku, że za złamanie zakazu czeka ją śmierć. A jednak spełni to, co 
uważa za swój obowiązek. 

Głowacki wprowadza nas w mit tytułem swego dramatu. Podobieństwa 
nie są zbyt wierne. Jego Antygona ma na imię Anita i jest bezdomną 
portorikanką z nowojorskiego parku. W pierwszej chwili wydaje się 

przeciwieństwem antycznej poprzedniczki: ona nie broni brata, tylko na 
niego donosi, bezdomny John, przy którego pochówku się upiera jest po 
prostu biednym menelem, który zamarzł na śmierć, nic tu z wielkości. 
Stopniowo jednak zdarzenia z życia nowożytnej Antygony zaczynają się 
układać w całość; przez chaos, brud i śmieci nowojorskiego parku zaczyna 
prześwitywać los. Aż przybierze swój śmiercionośny kształt. 

Wpisując się w mityczną opowieść sztuka Głowackiego zyskuje podwójną 
konstrukcję. Mit wyznacza tej opowieści kierunek, nadaje dynamikę nawet 
tam, gdzie jej nie ma zamieniając zawieszenie akcji (wykorzystane np. na 
dygresję) w suspence; dodatkowo - wprowadza widzów w niepokój jaki 
zawsze niesie ze sobą gra z losem. 
Jednocześnie jednak Głowacki opowiada - bardziej w poetyce reportażu niż 
tragedii historie z nowojorskiego parku. Portretuje nędzarzy i dziwaków, 
zbrodniarzy i ludzi nieszczęśliwych. Dramat o nowojorskiej Antygonie 
kryje w sobie trzy epickie mini powieści o życiu trojga ludzi. Trojga 

społecznych wyrzutków, którzy przegrali z losem. Innym losem niż tamten 
antyczny, bardziej szmatławym bo i czasy szmatławe, brudny park zamiast . 
Grecji i sierżant policji zamiast Zeusa. Sierżant policji zastępuje także 
władcę Teb, Kreona, także chór. Mit został powtórzony a zarazem 
zdegradowany i sparodiowany ... 

... Wykorzystanie antycznego schematu dobrze posłużyło tej sztuce. Bez 
niego byłaby tylko rozpisanym na głosy reportażem. Obecny w tle grecki 
mit zmusza do porównań i refleksji. Współczesny widz wpisuje w tę 
opowieść inne pytania i inne wątpliwości . 

Zdegradowana, kaleka forma mitu odpowiada zdegradowanej 
rzeczywistości końca XX stulecia. Nie tylko bezdomni są tu 
odczłowieczeni: 

Równie okrutny, tyle że na dodatek obłudny jest sierżant policji Murphy. 
Swoją poprawnością polityczną maskuje prawdziwe poglądy 

bezduszność, cynizm, pogardę dla bezdomnych. )ego wypowiedzi są 
właściwie odautorskim, pełnym złośliwości i przewrotności komentarzem. 
Przypominają felietony Głowackiego z czasów gdy był felietonistą 
"Kultury" i właściwie są takimi mini felietonami. Jeśli jednak felieton służy 
w gruncie rzeczy rekreacji, degraduje swe treści do roli ciekawostek 
pokazanie tych samych ciekawostek na scenie, podnosi ich rangę a tym 
samym zmusza do myślenia. Złośliwości na temat amerykańskiej wolności, 
plotki z Nowego Jorku końca XX stulecia zamieniają się w diagnozę 
ludzkiej kondycji w ogóle. Bez rzucenia ich na tło mitów nie miałyby tego 
wymiaru. A my bylibyśmy spokojniejsi, zrelaksowani. Bo z nowojorskiej 
rzeczywistości można wyjechać, od nowojorskich bezdomnych można 
uciec. Od siebie samych nie. 

Bohdan Urbankowski 
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