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ANTIGONA SA OBESIlA v TOMPKINS SquARE PARK
Jan Kott

Tompkins Park je na dolnom Manhattane. Pred dvomi rokmi som tam občas zobral 
na prechádzku svoju malú vnučku. Jej rodičia bývali na Siedmej ulici pri Prvej 
avenue. Tompkins Park je o tri bloky ďalej smerom na východ. Dá sa tam ľahko prísť 
prechádzkovým krokom, tlačiac pred sebou detský kočiar. Niekedy nás sprevádzal Janusz. 
Málokto ho teraz volá „Głowa“ (Hlava), iba jeho starí známi z krakovského predmestia. 
Głowacki býval vtedy v tom istom dome na Siedmej ulici. 

V Tompkins Square Park je záhrada vyčlenená na detské ihrisko so šmykľavkami, 
s hojdačkami a s pieskoviskom. Ale piesok v ňom je špinavý. Tompkins Square Park nie 
je pekný. Len ťažko ho možno nazvať parkom. Je tam viac holej zeme ako trávy. Stromy 
majú olámané halúzky a bez listov vyzerajú ako strašiaky na vrany. Ale vrany tam zaletia 
iba zriedka, pretože tam nenájdu ani len omrvinku. Park je posiaty roztrhanými novinami 
a zdrapmi handier. Prázdne fľaše a konzervy sa zbierajú už od rána, pretože ich je možné 
predať za pár centov. Na lavičkách, ak svieti čo len trochu slnka, spia „houmlesáci“. 
Bezdomovci majú v poľskom jazyku, v Žeromského podaní, význam symbolu (novela 
Bezdomovci, 1900). „Houmlesáci“ (v anglickom jazyku) smrdia a nemajú kam ísť. V tom 
parku bez zelene okupujú viac ako len lavičky. Na drevenom pódiu, možno to bola scéna, 
z ktorej odpadli steny, sa usídlili bezdomovci, muži, ženy, deti i starci. Spia, varia, jedia, 
prebaľujú nemluvňatá, chorľavejú i umierajú v tom najverejnejšom zo všetkých divadiel. 
Ale neopíše ich už žiaden Levi-Strauss. Už je to rok, čo polícia „houmlesákov“
z tohto parku vyhodila.

Niekoľko desaťročí patrí časť od začiatku po koniec Siedmej avenue k najlacnejším 
v Manhattane. Zaľudnená najmä emigrantmi z východnej Európy: Ukrajinci, Poliaci, pár 
chudákov z Ázie. Ešte dnes sú tam reštaurácie ako Jolanta, Teresa, Danuta. Možno tam 
za pár dolárov dostať ruské pirohy. S kvetinami a zeleninou obchodujú Kórejčania. Ani 
nie pred rokom celé toto okolie začal meniť proces „gentrifikácie“. Veľmi čudné slovo, 
viac-menej znamená to, čo kozmetická operácia: facelifting, vyrovnanie nosa, vyhladenie 
vrások. Niektoré fasády boli natreté, opravili sa rozpadajúce sa budovy, otvorili dva 
nové butiky i jeden „pornoshop“. Dve temné krčmy ako spred vojny, kde sa dalo lacno 
opiť, sa zmenili na „puby“. Cena ubytovania sa šplhala z mesiaca na mesiac vyššie 
a vyššie. Bezdomovcov vytlačili mimo „snobskej“ štvrte. Výsledkom „gentrifikácie“ je 
to, že polícia jedného dňa na úsvite bezdomovcov vyštvala úplne. Park uzavreli plotom 
z ostnatého drôtu vysokým šesť metrov. Na vchodovej bráne parku sa obesila hrdinka 
Głowackého hry, Antigona. 

Antigona pochádza, samozrejme, od Sofokla. Ako jej predchodkyňa aj Głowackého 
Antigona chce pochovať telo. Umožniť mu poriadny pohreb s dvomi sviečkami a karom 
pozostávajúcim z kusa syra ponoreného v mede. Ale telo ukradli, lepšie povedané vzali 
sanitkou do márnice ako všetky neidentifikované telá v New York City. Potom ho hodia 
do neoznačeného hrobu pod väzením. Táto nová, tridsaťpäťročná Antigona z Portorika 
chce ukradnúť mŕtvolu a pochovať ju v Tompkins Square Park. 

Táňa Pauhofová
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Popri Portoričanke Antigone a mŕtvole sú na scéne ešte dvaja bezdomovci:  
Blška a Saša, vševed z Poľska a Žid z Petrohradu. Boli to ľudia Na dne ako u Gorkého.  
Ale scéna nie je „pivnica pripomínajúca jaskyňu“ ako u Gorkého, ale lavička medzi 
kríkmi bez lístia v Tompkins Square Park. Aké je to divadlo? Tá lavička je ich jediná 
adresa, jediné miesto v New Yorku, ktoré im ostalo. Sú tu už päť rokov, možno i viac, už si 
to ani sami nepamätajú. Sú spolu. Blška sa drží Sašu ako parazit. Navzájom sú si protivní 
tak veľmi, ako keď sa niekomu bridí vlastná koža napadnutá parazitom. Ale ako možno 
opustiť vlastnú kožu? Odchádzajú, ale nemôžu odísť. Lebo kam? Po mojej klávesnici 
chodí teraz hore-dole malý mravec, ktorý nemôže pochopiť, ako sa tu ocitol. Stratil cestu. 
Malý Blška z Poľska i Saša, ktorý kedysi bol maliarom, no teraz je už celkom jedno, čím 
bol, pretože sa mu trasú ruky. Čakajú. Na istú Jolu, ktorá príde, na víza. A to, čo ich drží 
nažive, je, že myslia na svojho Godota a posmievajú sa mu. 

Títo dvaja bezdomovci by neexistovali bez Becketta. Ale čo je dôležitejšie, Głowacki ich 
našiel na tej lavičke v Tompkins Square Park na dolnom Manhattane. Dal im adresu. Nie 
je dôležité, odkiaľ je zrno, ale aký je chlieb. Nebolo by Balladyny bez Macbetha a Sna noci 
svätojánskej. Porovnanie ostáva pre budúcnosť, ale tak je to vlastne správne. 

Čakanie je večné. Nikde a všade. Divadelný génius Beckett ukazuje univerzálnosť ľudskej 
situácie. Pod stromami bez lístia alebo na pieskovej dune. Estragonovi a Vladimírovi 
smrdia nohy a rozmýšľajú, ktorý z lotrov bol vykúpený. Ten po ľavej či ten po pravej strane 
Ukrižovaného. Čakajú a močia. U Głowackého diskutujú o tridsiatich strieborných  
a tiež močia. 

Dovoľte mi ešte raz zopakovať: nie je dôležitý kvások, ale pečenie. Bez Čakania na 
Godota by nevznikli Mrożkovi Emigranti. Dve postavy v Mrożkovej hre sú takisto 
nerozlučiteľné, pretože sa nemajú kam vrátiť. Mrożek ich našiel v akýchsi nájomných 
bytoch v Berlíne. Głowacki na tej lavičke v Tompkins Square Park. Dramatickým objavom 
je niekedy iba nová adresa, vlastne tá lavička a nové spojenie: Na dne Gorkého na lavičke. 
Dovoľte mi zopakovať to ešte raz: nemohli by sme sa zaobísť bez Becketta. Ale mnoho 
v novom divadle by nepovstalo bez Becketta.

Neprestal som sa zaujímať o dramatickú cestu k novému realizmu, ktorá vychádza 
priamo z toho, čo možno označiť ako divadlo absurdné. A teraz sa zdá, že iba technikou 
absurdného divadla možno opísať drobiaci sa svet okolo nás. A popri poetike absurdnej 
má rovnako silnú podporu história. Nielen v Poľsku, ale na oboch stranách, ktoré boli 
kedysi ideologicky rozdelené. Čakanie na Godota nazval Beckett tragikomédiou. Zažili 
sme ju na vlastnej koži. 

Antigona z dolného Manhattanu dala Sašovi a Blškovi necelých dvadsať dolárov na 
to, aby priniesli telo nebožtíka z nábrežia v Bronxe. Tam čakajú nebohí v truhlách na 
transport. Truhiel bolo desať. Otvárali veká, až kým nenašli podobného tomu, koho 
hľadali. Ale Saša mal zlomené okuliare a Blška epileptický záchvat. A tak priniesli 
iné telo. Tento muž mal bradu a Antigona nespoznala, že pod lavičku pochovali 
niekoho cudzieho. Ale polícia zistila, že v márnici chýba jedno telo. Začala hľadať a len 
v samotnom Manhattane našla sedem chýbajúcich tiel. Nič mimoriadne v New York City. 
Głowacki je jednoducho neprekonateľný vo využití absurdnej invencie. Ale New York 
skrátka bije všetkých absurdistov: „La réalité dépasse la vision.“  

Saša mal na začiatku emigrácie ženu. Kúpil jej počítač, lebo prepisovala čosi pre 
amerického profesora. Zostala s profesorom aj s počítačom. Profesor dokázal,  
že Shakespeare bol žena. Vyvolalo to veľký záujem. Čo za odvaha! Aká invencia!  
Ale na slávnosť akadémie počas veľkého odhalenia prišiel nečakane Shakespeare 
a učencovi dal kopanec. Pekne vymyslené. Ale že by vymyslené poľskou hlavou, „Glawou“? 
Rok potom najváženejšie týždenníky písali, že profesor z Univerzity v Yale odhalil, že 
Bibliu písala žena z kniežacieho rodu na dvore Šalamúna. Treba priznať, že to odhalil 
znamenitý hebraista a dekonštruktivista. Biedni absurdisti. Čo vymyslia, sa už stalo. 

Tragikomédia neprestane byť krutá. Je často krutejšia od tragédie. Antigonu 
z Manhattanu ešte pred tým, než sa obesí na bráne parku, znásilnia. Priamo na scéne  
za kríkmi. Jej krik počuť až dovtedy, kým jej nezapchajú ústa. V parku zostanú na lavičke 
len tí dvaja, ktorí tam sú už roky, od začiatku. 

Vladimír: Tak čo, ideme?
Estragon: Poďme. 
Nepohnú sa. 

Ale nezostanú, lebo polícia zamkne park pred bezdomovcami. V Głowackého hre je aj 
štvrtá postava. Policajt. Prednáša komentáre, prológ i epilóg. Ako Zbor v gréckej tragédii, 
je Mestom. Hlasom mesta. Tompkins Square Park
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Na konci podáva policajt správu priamo divákom: „Podľa štatistík sa počet houmlesá-
kov v New Yorku zväčšuje. A na konci tohto roka pripadne na každých tristo Newyor-
čanov jeden bezdomovec. To by znamenalo, že je teraz v divadle najmenej jedna osoba, 
ktorá sa zanedlho ocitne na ulici. A tá osoba dobre vie, o kom hovorím. Želám vám ešte 
príjemný večer.“

Ešte v posledných chvíľach akcie, tesne pred jej horkým rozuzlením, chcú Saša a Antigona 
začať spoločný život. Dostať víza a odísť. „Vyhodili by nás po týždni.“ Nás? Po prvý raz po 
niekoľkých rokoch počula Portoričanka Antigona slovo „nás“. Hodila sa „svojmu“ Sašovi 
okolo krku. 

Veľmi známy americký sociológ sa ma opýtal, akí sú bezdomovci v tom Głowackého texte. 
Poľský spisovateľ Julian Stryjkowski na otázku, koľko má rokov, odpovedal: „Mám toľko, 
koľko hocikto iný.“ Akí sú teda Głowackého hrdinovia? Takí ako hociktorí iní, teda ako 
my všetci. Takto neočakávane som zbadal Januszovo srdce.

1KOTT, J. Antygona powiesiła się w Tompkins Square Park. In Dialog, október 1992, s. 153 – 155 (preklad 

MK s prihliadnutím na štúdiu uverejnenú v anglickom jazyku: http://www.januszglowacki.com/

in_English/About/various.htm).

Starnem, píšem menej a menej a čoskoro aj ja budem musieť ísť do spoločnej márnice. 
Čas beží, nemôžem dlhšie čakať na vynesenie rozsudku. Za tri najdôležitejšie poľské hry 
posledných rokov považujem Emigrantov od Mrożka, Mŕtvych a pochovaných  
od Różewicza a Antigonu z Tompkins Square Park Głowackého1!

Jan Kott
Kamenný Potok, júl 1992 

 
  

 Branislav Bystriansky, Táňa Pauhofová

Návrh scény Antigona v New Yorku
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TEN PARK JE SvET

Rozhovor s dramatikom Januszom Głowackým o Antigone, New Yorku, bezdomovcoch, 
slobode, písaní a o témach jeho hry prebehol mailovou formou. Poďakovanie patrí autorovi 
za jeho čas a chuť opäť raz uvažovať a hovoriť o tom, čo je podstatné, pričom máme na 
mysli jeden z najlepších poľských textov posledných dvoch desaťročí. Veľké poďakovanie 
patrí aj Poľskému inštitútu v Bratislave, menovite Tomaszovi Grabińskému za pomoc pri 
komunikácii s autorom. 

Miriam Kičiňová 
Nakoľko sú postavy z hry Antigona v New Yorku reálne? Konkrétnou inšpiráciou k napísaniu bol i fakt, 
že ste bývali blízko Tompkins Square Park. Sám ste emigrovali, žili v New Yorku. V tomto texte je mnoho 
vašej osobnej biografie... pocitov zo života... 

Janusz Głowacki 
Nič nie je úplne skutočné. Takže, pravda: hrdinovia Antigony sú kombináciou pravdy 
a fikcie. Ich obáv a mojich obáv. Keď som prvýkrát prišiel do parku, niekto mi povedal: 
„Blška už skáče.“ Vysvitlo, že šlo o Poliaka, ktorý mal epileptický záchvat. To som 
si z neho zobral. Ostatné postavy sú skrz-naskrz vymyslené. Teda, s newyorským 
policajtom som sa zhováral veľakrát. Ale on je tiež „kolektívnou“ postavou – živým 
symbolom demokratického pokrytectva. Ten park bezdomovcov sa nachádza v dolnom 
Manhattane. Dookola sú mrakodrapy. Neobyčajný pohľad v „centre sveta“. V parku 
boli poľské, ruské, ukrajinské a portorické aleje. To bol akoby mikrokozmos porazeného 
sveta. Kvapka, v ktorej sa ukazuje nešťastie. A možno slza? 

MK 
Prečo práve postava Antigony z gréckej mytológie? 

JG 
To je ľahké. Moja hra je ironickou alúziou na Sofokla. Sofoklova Antigona riskuje svoj 
život, pretože cíti, že jej zabitý brat, dokonca ak aj bol vlastizradcom, má právo byť 
pochovaný. Má právo na vlastný hrob. Na hrob majú právo dokonca i tí, ktorým počas 
života vzali všetky práva. Anita o tom vôbec nepochybuje. Sofoklova Antigona si musí 
vyberať medzi ľudským právom a božím právom. V našich časoch je nebo také zamračené, 
že Boha nevidieť, a ľudské právo nahradil poriadok, na ktorý dohliada polícia. Musíme sa 
spoľahnúť na vlastný morálny inštinkt.

MK 
Nelákalo vás prepojenie s poľskou históriou?

JG 
Do tohto príbehu sa mi najlepšie hodil Sofokles.

Branislav Bystriansky
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MK
Čo je podľa vás najväčším problémom týchto ľudí? Títo ľudia, to znamená menšina, ktorá nie je len bez 
domova, ale je cudzia a nová v cudzom a novom prostredí, ktorá sa nevie, možno nechce zaradiť medzi 
väčšinovú societu...

JG 
Nie je dôležité, či chcú, alebo nechcú patriť k väčšine. Jednoducho nemôžu. Nemajú 
žiadnu šancu. Jeden z amerických kritikov napísal, že najväčším problémom týchto ľudí 
nie je chýbajúca strecha nad hlavou, ale stav ducha a spôsob myslenia. Okrem nedostatku 
peňazí im chýba tiež láska a v prepchatom meste ich pohlcuje strašná samota.

MK 
Čo je podľa vás paradoxne najväčším šťastím týchto ľudí?

JG 
Sny, ktoré považujú za skutočnosť. Alkohol v tom pomáha.

MK 
Je pre vás pri písaní dôležitý osobný zážitok? Alebo je dostačujúce vytvoriť celkom nový, fiktívny príbeh, 
ktorý sa osobnej skúsenosti netýka? (Je to vôbec možné?)

JG 
Život a skutočnosť sa vždy odrážajú v tom, čo píšem. Niekedy je to môj život, niekedy 
cudzie životy, niekedy sú to životy vo všeobecnosti. Okrem toho, všetci bývame 
v obrovskej knižnici. Obkolesujú nás mýty, archetypy, duchovia Shakespeara, Sofokla, 
Danteho či Andyho Warhola alebo Woodyho Allena.

MK
 Aké sú vaše návraty do Európy po politickej zmene (páde komunistického režimu... )?

JG 
Na východe Európy nastalo veľké politické a morálne zemetrasenie. Ale dokonca ani po 
rozpade ZSSR sa svet nestal rajskou záhradou. Vidíme to každý deň.

MK 
Máte možnosť vidieť niektoré z inscenácií Antigony vo svete a vo vašom rodnom Poľsku? Aké sú 
rozdiely v prístupe k jednotlivým témam či k výkladu hry v rôznych častiach sveta (v západnej Európe, vo 
východnej Európe, na Blízkom východe...)?

JG 
Antigona v New Yorku bola preložená do viac ako dvadsiatich jazykov. Videl som ju 
okrem iného v New Yorku, Moskve, Varšave, Washingtone, Paríži, Prahe i v Madride. 
Minulý rok v Ankare. Najdôležitejšie je udržať rovnováhu medzi tragédiou a komédiou. 
Niekedy boli predstavenia príliš tragické, niekedy sa až príliš podobali fraške. Postava 
policajta sa menila azda najviac. V Moskve to bol agent KGB. V Prahe mal niečo  

zo Švejka. V Madride to bol „performer“, ktorý robil piruety a chcel zviesť verejnosť. 
V New Yorku bol pokrytcom. Akoby priateľským, ale bezohľadným.

MK 
Od napísania hry Antigona v New Yorku ubehlo už dvadsať rokov. Zmenili sa podmienky bezdomovcov 
v Amerike? Podmienky emigrantov? Podmienky intelektuálov? Podmienky ľudí, ktorí chcú existovať 
mimo predpísaných pravidiel väčšiny?

JG 
Bezdomovci boli, sú a budú. Raz je ich viac, inokedy menej. Sú všade. Nehovorím len 
o ľuďoch, ktorí bývajú na ulici. Slávny poľský odborník na Shakespearovo dielo Jan Kott 
v eseji o mojej hre napísal, že títo bezdomovci sú takí istí ako my všetci.

MK 
Vyhovuje vám kríženie žánrov? Rád vo svojich textoch balansujete na hrane tragédie a komédie...

JG 
Na túto otázku som už vlastne odpovedal skôr. Iróniu považujem za najlepší spôsob 
písania a hovorenia o tragických záležitostiach. Samuel Beckett bol presvedčený,  
že neexistuje nič komickejšie ako nešťastie.

MK 
Na čom pracujete teraz?

JG 
Napísal som scenár filmu pre Andrzeja Wajdu o Lechowi Wałęsowi. Premiéra bude asi na 
konci tohto roku.

MK 
Kde má emigrant svoj domov? Kde majú domov postavy hry Antigona v New Yorku?

JG 
Ten park je svet.

Preklad do slovenčiny: Mário Kyseľ | Poľský inštitút
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Medzi ďalšie známe a uvádzané Głowackého hry patria diela Fortinbras sa opil 
(Fortynbras sie upil, 1986) a Štvrtá sestra (Czwarta siostra, 1999). Napísal aj niekoľko 
jednoaktoviek ako Prechádzka pred úsvitom, Cesta do Gdanska (A Walk Before 
Dawn, Journey to Gdansk, 1982) a Domáca sekcia (Home Section, 1995), ktorú 
ocenili v magazíne Applause ako najlepšiu krátku americkú hru v sezóne 1995/1996. 
K jeho ďalším cenám možno prirátať Drama League of New York Playwright Award 
a Guggenheim Asociation Award. 

Głowacki prednášal na univerzitách v Yale a v Kolumbii a pokračoval v písaní. Jeho prvý 
román Give Us This Day (Daj nám tento deň) inšpiroval zážitok zo štrajku v prístave 
v Gdansku v auguste 1980, ktorý vyústil do hnutia Solidarita. Román vyšiel v samizdate 
v roku 1981, pretože ho cenzori zakázali vydať. Neskôr vyšiel tlačou i vo Francúzsku, 
západnom Nemecku, Anglicku, Švajčiarsku, Turecku a Grécku. Nakoniec i v Amerike. 
Hrdina nasledujúceho románu Last Supper (Posledná večera) John Jefferson Caine  
je podobný tomu z filmu Orsona Wellsa Občan Kane. Je to rovnako mediálny magnát, 
ktorý môže manipulovať s názorom väčšiny a v mnohom odhaľuje spôsoby fungovania 
televízií... Autobiografický román Z Glowy (Z hlavy, 2004) bol v Poľsku niekoľko týždňov 
bestsellerom. Posledný román Goodnight Dżerzi (Dobrú noc, Dżerzi, 2010)  
je elaborátom a psychologicko-sociologickým portrétom, v ktorom sa scény so života 
Jerzyho Kosińského prepletajú s príbehom rozprávača, ktorý pripravuje scenár 
o spisovateľovi. Narátor je vlastne samotný Głowacki, ktorý bol blízkym priateľom 
Kosińského. V októbri v roku 2011 bol vyhlásený za varšavského autora roka. V tom istom 
roku získal za svoje dlhodobé výsledky v oblasti literárnej tvorby jednu z najprestížnejších 
cien hlavného mesta Varšava, a to titul Warsaw Creator a dostal aj Cenu Czesława 
Miłosza, ktorú udeľuje ambasáda USA v Poľsku. 

Janusz Głowacki momentálne pracuje na scenári k filmu Andrzeja Wajdu  
o Lechovi Wałesovi. 

Autor dosiahol status ikony na oboch brehoch Atlantiku. S iróniou a humorom jemu 
vlastnými zachytáva život imigrantov v zasľúbenej zemi – v New Yorku. 

JANuSZ GŁOWACKI (1938) 

Poľský dramatik, scenárista a esejista sa narodil v Poznani. 
Literárnu kariéru začal ako autor krátkych poviedok, 
v ktorých zaznamenal kultúrne a sociálne fenomény 60. a 70. 
rokov. Ironicky sa vysmieval z materializmu a snobizmu 
i predpojatosti strednej triedy vo Varšave. Zbierky krátkych 
poviedok Nonsens, Žmýkačka (The Nonsense, Spinner, 1968) 
a Nový La-ba-da tanec (The New La-ba-da Dance, 1970) mu 
priniesli extrémnu popularitu. Pamfletista a posmechár sa 
v satirických článkoch venoval najmä sociálnym otázkam. 

V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch pracoval ako herec i filmový scenárista 
s režisérmi ako Marek Piwowski (Psychodráma/Psychodrama, 1969; Plavba/Rejs, 1970), 
Andrzej Wajda (Poľovačka na muchy/Polowanie na muchy, 1970) či Janusz Morgenstern 
(Tú lásku treba zabiť/Trzeba zabić tą milość, 1972). Głowackého scenár k filmu Hairdo 
získal v roku 1999 Cenu Tony Cox na Nantucket Film Festival & Screenplay Competition. 
Głowackého prvé pokusy o dramatické texty Potrestané cudzoložstvo (Cudzołóstwo 
ukarane, 1972) spadajú rovnako do toho istého obdobia. Jeho neskoršie hry Zverák 
(Obciach,1976), Meč (Mecz, 1977) a Popol (Kopciuch, 1979) majú pomerne realistický 
charakter a je pre ne príznačný humor smerujúci ku groteske. Keď hru Popol uviedli v roku 
1984 v New Yorku, v novinách sa objavila správa: „Extrémne bystré a provokatívne... Pán 
Głowacki má obrovskú schopnosť ťažiť z čierneho absurdného humoru v jazyku teroru 
a vytvárať elegantnú kafkovskú komédiu bez prevládania národných tém...“ Túto hru 
potom inscenovali aj v Belehrade, Soule, Moskve, Petrohrade, Buenos Aires i v Národnom 
divadle v Taipei a takisto v dvadsiatich divadlách vo Veľkej Británii. 

Ako mnoho iných umelcov aj Głowacki sa rozhodol po prevrate a vyhlásení výnimočného 
stavu v Poľsku (1981) ostať v zahraničí. Usadil sa v New Yorku, pokračoval v písaní 
a získal si pozornosť amerických divadelníkov hrou Poľovačka na šváby (Poľowanie 
na karaluchy, 1986). Głowacki opisuje túto komédiu ako vtipnú hru o veľmi serióznych 
veciach. Slávny spisovateľ a herečka stratia všetko okrem svojho prízvuku, pričom autor 
ukázal surreálnosť situácie takýchto ľudí. Poľovačka na šváby získala cenu Americkej 
asociácie divadelných kritikov ako najlepšia nová zahraničná hra a takisto Cenu Josepha 
Kesselringa i Hollywood Drama League Critics Award. Sydney, Toronto, Marseille, Lyon, 
Ženeva a Brusel, to všetko sú mestá, kde Poľovačku na šváby inscenovali. Najvýznamnejší 
úspech v Európe, ale i v Amerike dosiahol Głowacki práve hrou Antigona v New Yorku 
(Antygona v Nowym Jorku, 1992). Dramatický text, v ktorom sa v newyorskom Tompkins 
Square Park stretávajú bezdomovci – emigranti, sa stáva veľmi krutým mikrokozmom 
sveta plného sklamaní. 

V súčasnej Antigone, v ktorej Portoričanka Anita opakuje gestá revolty svojej 
predchodkyne, dosiahol autor univerzálnu alegóriu. „Je to veľmi vrúcna hra plná citov.  
Je vlastne o láske,“ hovorí sám dramatik. Antigonu v New Yorku preložili už do 
dvadsiatich jazykov a uviedli v desiatkach divadiel po celom svete. 

Greenpoint v Brooklyne, prezývaný tiež Little Poland
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Samozrejme, že sme si navzájom ani na chvíľu neverili, ale tie rozhovory nám nejakým 
spôsobom predsa len zdvihli náladu. Pretože nie je vôbec ľahké prijať porážku a priznať 
si, že nás tu nikto nechce. Ale, aby som nepreháňal, kedykoľvek som si mohol za zvyšok 
peňazí kúpiť lístok, posadiť sa do lietadla a vrátiť sa naspäť. Poľská ľudová republika 
napokon nebola Sovietsky zväz a ja som nebol žiaden Adam Michnik, tak vážne ma nikto 
nebral. Ale medzičasom začali vychádzať v Tribúne ľudu a v podobne angažovaných 
periodikách články o tom, ako sa sympatie sveta k nám Poliakom rýchlo obrátia, len čo sa 
nám skončia štipendiá a my sa „ako žeriavy“ vrátime domov, ako napísala pani docentka 
Krzywobłocka v časopise Walka Mlodych. Vrátime sa pokorne a s prosíkom.
 
Svojím pokorným návratom by som, mimochodom, spravil radosť istým mojim 
známym, ktorí by si nedali ujsť príležitosť, aby prejavili súcit myknutím pleca a krátkou 
poznámkou – tie slová sa vždy nejako dokázali preniesť cez oceán –, čo majú čo také 
nuly ako Olbiński a Dudziński, Czeczot alebo Głowacki hľadať v Amerike. Potešil by 
som aj niektorých kritikov, hlboko presvedčených, že neviem písať o ničom inom ako 
o vlastnej poľskej banánovej (banálnej) mladosti. Aj tých moralistov, čo mi vyčítajú, že 
som ťažký poľský chlebík vymenil za ten ľahký americký. Aj z takýchto deprimujúco 
nízkych pohnútok som sa rozhodol zostať a vydržať, v tichej nádeji, že nejaký z tých 
moralistov napokon podľahne pokušeniu nasledovať ma a ochutnať ten ľahký americký 
chlebík. Na druhej strane som sa však bál, že by sa tu môjmu moralistovi mohlo celkom 
dobre dariť, lebo už Dostojevskij kedysi konštatoval, že ešte nestretol moralistu, ktorému 
by sa zle vodilo. 

Posledné vety pochádzajú z môjho denníka, poznačil som si ich koncom roku 1983 
a vyjadrujú moje momentálne sklamanie a roztrpčenosť. Ale v tom momente bola niť 
myšlienok prerušená, pretože mi zazvonil telefón. Volal mi maliar Jan Sawka, aby sa 
mi pochválil, že mu ponúkli samostatnú výstavu v Guggenheimovom múzeu, a ja som 
sa mu zase pochválil, že som poslal svoju poviedku do časopisu New Yorker a tam si ju 
s nadšením prečítal Norman Mailer. Položili sme telefónne slúchadlá, cez slzy sme sa 
zasmiali na našich vymyslených historkách a čakali sme ďalej. 

V skutočnosti som si nikdy neviedol denník, ale všetko to píšem práve teraz, keď to 
píšem. Ako asi každý vážne sa berúci spisovateľ, ktorý prisahá, že svoje denníky vydáva 
v pôvodnej podobe. Občas sa stane, že niekto zomrie náhle a neočakávane ako pred 
mnohými rokmi môj úbohý kolega Krzysytof Metrak, ktorého denníkové poznámky 
vyšli skutočne v nezmenenej podobe. A boli vám tam veci, z ktorých mi liezli oči z jamôk. 
Kedysi ako mladí novinári sme totižto spoločne poľovali na režiséra Poreba, herca 
Filipského a iných zaprisahaných nacionalistov. Za celé tie roky našej blízkej známosti 
sa v jeho textoch nevyskytol ani tieň nejakej averzie voči osobám, ktoré nemali úplne 
poľské korene, ako sme ich v Poľskej ľudovej republike často označovali, aby sme sa vyhli 
nepríjemnému slovu „Židia“. 

To ma privádza k spomienke na prvého ruského spisovateľa, s ktorým som sa mal možnosť 
osobne zoznámiť v bare hotela Bristol – laureáta Leninovej ceny Georgiho Guliu. Ten sa 
mi okamžite zdôveril, že sa veľmi zaujíma o poľskú literatúru, svoj záujem špecifikoval 

TRI POvIEDKY JANuSZA GŁOWACKÉHO

N. Y. C. 
Asi rok po mojom príchode do Ameriky som sa postavil do radu na zlacnené lístky do 
ktoréhosi broadwayského divadla. Trochu ma prekvapilo, že som na plagátoch nenašiel 
mená veľkých amerických dramatikov. Keď som s patričným rešpektom zhliadol snáď 
tucet rôznych inscenácií, povedal som si, že Američania isto vedia, prečo robia práve také 
divadlo, ale v tom čase Broadway skrátka nebol pre mňa. Začal som zháňať kontakty na 
divadlá tzv. off-scény. Rozposielal som text svojej hry Popol s kópiami nadšených recenzií 
na londýnske uvedenie hry rôznym agentom a divadelným producentom.  
A to bol začiatok.

Mám jednu obľúbenú pasáž v Dostojevského novele Dvojník, je to tá, kde štátny úradník 
Goljadkin prežíva pekelné muky vlastného poníženia, keď sa rozhoduje, či sa cez kuchyňu 
vráti do salónu, z ktorého ho pred chvíľou vykázali ako nepozvaného hosťa. Asi tak 
nejako vyzerali moje prvé roky v New Yorku. Keď som sa Newyorčanom zdôveril  
so svojimi pocitmi, vôbec nevedeli, o čom hovorím. Jedno je isté, je tu tlačenica, ale človek 
sa za každú cenu musí dostať dnu. Keď ťa vyhodia dverami, vlez tam trebárs oknom.  
Keď si vnútri, vyhral si. Takže som sa pokúšal dostať „dnu“. 

Producentom, ktorým som poslal svoju hru spolu s pochvalnými recenziami, som po 
týždni zatelefonoval. Ich sekretárky ma vždy požiadali, aby som hláskoval svoje meno, tak 
som hláskoval: G-L-O-W-A… atď. „Okej, šéf sa vám ozve hneď, ako sa skončí jednanie,“ 
uistili ma. Čakal som hodinu, dve, tri a bál som sa ísť na toaletu. Nechcel som pôsobiť 
ako dotieravec, ale po dvoch-troch dňoch čakania som si trúfol zavolať znova. Dialóg 
prebiehal rovnako „Hláskujte, prosím… ozve sa vám hneď, ako bude môcť.“ Tak som 
znova čakal striehnuc na telefón, hladný, lebo som sa neodvážil opustiť byt, aby som tú 
chvíľu nepremeškal. 

Vedel som, že všetky tie divadlá, vydavateľstvá a filmové štúdiá sídlia niekde v blízkosti, 
ale to poznanie mi vôbec nepomáhalo. A cez zavreté okná neľútostne dunela samba,  
lebo ulice horného Manhattanu ovládli prevažne Portoričania. 

V tom čase v mojom byte neustále vyzváňal telefón. Ale boli to väčšinou poľskí umelci 
– maliari a grafici, ktorí mi rozprávali o svojich newyorských úspechoch. A ja som im 
rozprával o tých svojich. O tom, aké majú vlastne neuveriteľné šťastie, že ma zastihli, keďže 
väčšinu času trávim jednaniami s agentmi a producentmi. O tom, že moja hra Popol má 
byť uvedená v prvotriednom divadle. Oni mi zase rozprávali o plánovaných výstavách 
v Múzeu moderného umenia. A o tom, že niekto zamýšľa kúpiť ich obrazy, ale chce vraj 
kúpiť kompletne všetky a to si ešte musia dobre rozmyslieť, pretože po tej veľkej výstave 
a všetkých tých skvelých recenziách ich dielo určite hodne stúpne na cene. Radil som im, 
aby nepredávali, a oni zasa radili mne, aby som si dal pozor na zmluvy a trval na tom, že 
budem spolurozhodovať o výbere režiséra a hercov. Sľúbil som im, že na tom budem tvrdo 
trvať, a oni sľúbili mne, že nič nepredajú. A tak sme zasa čakali. 
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GREENPOINT
Takže, ako je to s tým komplexom provinčnosti, ktorý mi dával v Amerike tak zabrať? 
Presnejšie s komplexom menejcennosti, ktorý si každý alebo skoro každý Poliak prinesie 
so sebou do New Yorku. 

Nie je to totiž len tým, že sme prišli z civilizačne zaostalej, chudobnej krajiny, ktorá bola 
dlhé roky utláčaná a znásilňovaná. Ani tým, že hovoríme zle po anglicky. Mnohí z nás 
hovoria po anglicky slušne, aj tak im to nepomôže. Že by to bolo oblečením? Spôsobom, 
akým sa hýbeme? Ako sa správame v reštaurácii? Zvláštnym spôsobom myslenia? Alebo 
faktom, že nás čestnosť a poctivosť vo všeobecnosti vždy skôr pobavia? Tým, že veľmi, 
presnejšie vôbec neveríme tomu, o čom nám tu rozprávajú politici? Tým, že veríme, 
že ľudia sú v podstate hlúpi? Práve tak sa komplex menejcennosti premieňa na pocit 
nadradenosti. Ľudia tu totiž nevedia vôbec nič o svete, príliš málo boli kopaní do zadku. 
V každom prípade – Poliak sa v New Yorku stáva poľskejším, ako by bol býval v Poľsku. 

Poľská časť Brooklinu – Greenpoint veľmi pripomína poľské Koluszki a Koluszki sú tu 
v New Yorku viac Koluszkami ako tie pôvodné blízko Lodže. Brooklinské Koluszki majú 
v sebe čosi strašidelné a súčasne upokojujúce. Tie hromady starých vyčerpaných žien, 
ktoré si nechali vytiahnuť dušu z tela len preto, aby mohli posielať do Poľska pár dolárov. 
Napríklad stará pani Stasia z Kent Avenue, ktorá mi so slzami dojatia v očiach ukázala list 
od dcéry z Kielce. „Milá mamka, všetci sme si robili veľké starosti, keď sme sa dopočuli, 
že si chorá. Ale, prosím, nevzdávaj to, nevracaj sa, pretože sme prenajali tvoj byt, a potom 
– vieš, že bezpodmienečne potrebujeme ešte tridsaťtisíc dolárov. Tvoje vnučky Jadzia 
a Stasia sa stále pýtajú, kde je babička. Rastú veľmi rýchlo, takže keď sa o tri – štyri roky 
vrátiš, ani ich nespoznáš. Modlíme sa, aby ti dal Boh veľa zdravia a silu na prácu. Tvoja 
milujúca dcéra Zoša, Tvoj zať Zenek. Jadzia a Stasia Ti posielajú pusu.“
 
V Amerike je práca veľmi tvrdá. V Greenpointe sa pracuje do úplného vyčerpania. 
Väčšina z nich robí na čierno, o to menej však zarobia. Prišli sem z najrôznejších 
dôvodov. Niektorí legálne, to znamená, že ich pozval niekto s dobrými kontaktmi 
na veľvyslanectve, ostatní ilegálne. Prednedávnom otvorili americkí colníci vozne 
dobytčieho vlaku prichádzajúceho z Kanady. Za prvým radom kráv sedeli Poliaci 
s kuframi a batožinou. 

Niektorí hneď po príchode rozprávajú o skorom návrate do vlasti. Ale dostať sa odtiaľto  
je ešte ťažšie ako dostať sa sem. Manželia, manželky, snúbenci, rodiny a predovšetkým 
deti sa len veľmi ťažko vzdávajú svojich mašiniek na peniaze. Lenže zarobené peniaze 
majú dnes menšiu hodnotu ako kedysi. Práca bola tvrdá, ale domov ste sa vrátili ako 
veľký pán a človek svetaznalý. Dnes sa dá hovoriť o veľkom šťastí, ak manžel, manželka, 
snúbenec, snúbenica tam doma ostanú verní…  
 
Najtvrdšie pracujú ženy. Mladé aj staré, osem hodín upratujú nejaký byt, a keď skončia, 
idú do ďalšieho. Upratovanie je totiž na newyorskom pracovnom trhu špecialitou 
poľských žien. Zvyčajne ich zamestnávajú majetní Židia, lebo dobre vedia, že ženy 
z Východu sú svedomitejšie ako Portoričanky. Pre Poľky to má aj určitú výhodu, lebo 

konkrétnou otázkou, ktorí spisovatelia boli skutočne Židia a ktorí boli len teplí.
 „Brandys napríklad,“ povedal, „to je určite Žid.“
 „Nie,“ dezinformoval som ho, „ten je teplý.“
Začudoval sa a pýtal sa ďalej:
 „A Andrzejewski, ten je teplý?“
 „Nie, to je Žid,“ klamal som ďalej. Spisovateľ laureát na mňa podozrievavo zazeral, ale 
po nejakých vodkách pojal ku mne opätovne dôveru, začal byť melancholický a prosil ma, 
aby som mu pomohol s nákupom prezervatívov. 
 „Pre mňa a moju partnerku, lebo, viete, u nás sú prezervatívy tvrdé ako duše pneumatík 
nákladiakov.“
V tom momente som pripustil, že je možno skutočný spisovateľ. 

To s Normanom Mailerom som si, samozrejme, tiež vymyslel, ale vlastne nie celkom. 
Jedného dňa som sa totiž vzchopil a s anglickým prekladom svojej poviedky som 
zamieril do redakcie New Yorker, ktorá obývala celé jedno poschodie stredne vysokého 
mrakodrapu na Štyridsiatej tretej ulici, neďaleko Broadwaya. A keď som sa vo vstupnej 
hale obzeral po najbližšom výťahu, ktorým sa tam dostanem, zbadal som Mailera. Tušiac, 
kam má namierené, podišiel som k nemu, aby som sa ho spýtal na cestu. Povedal som:
„Prepáčte, mohli by ste mi…“ V tom okamihu ma prerušil: „Ale samozrejme, veľmi rád,“ 
a napísal mi venovanie s podpisom na rukopis, čo som držal v rukách.

Greenpoint v Brooklyne
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všetko vinný, ale nevedia kto, a tak obviňujú svoje rodiny tam doma, manželov, snúbenky 
a deti, a okrem toho aj starostu Bloomberga, prezidenta Kwaśniewskeho, Adama 
Michnika, Georgea Busha, Jana Kulczyka a Colina Powella.

V Greenpointe, samozrejme, panuje prísna hierarchia. Sú tu emigranti starousadlíci,  
ktorí si tu kedysi kúpili domy za sto dolárov a dnes majú hodnotu pol milióna, sú tu 
majitelia reštaurácií a predajní s alkoholom, sú tu manažéri Polish & Slavic Federal Credit 
Union a Polish & Slavic Centre, je tu televízne štúdio, ktoré vysiela programy a správy 
poľských televízií. A sú tu banky. Pred nejakým časom tu skrachovala banka, do ktorej si 
ukladala peniaze väčšina Poliakov, jej majiteľ bol krajan a ponúkal najvyššie výnosy.  
Nikto sa nepýtal na poistenie vkladov a zrejme ani nič také nebolo.  
Zato z toho bolo niekoľko samovrážd.

Jedna staršia pani, ktorá prišla o celoživotné úspory, skončila na ulici, presnejšie v parku. 
Niekoľkí ju nasledovali. Iní rezignovali a vzali príležitostné práce, aby sa znova dostali 
k peniazom. A začali horúčkovito hľadať niekoho, kto bol na tom ešte horšie ako oni. 
A potom prišiel 11. september a Poliaci z Greenpointu prejavili okamžite svoju solidaritu 
bojkotom arabských kioskov a stánkov. A keď sa v New Yorku zastavil poľský spevák 
Kazik, šéf miestnych skinhedov s príznačným menom Piwnica mal pred koncertom 
predslov: „Toto je poľský koncert a Židia by urobili dobre, keby odišli dobrovoľne.“  
No a potom niekoľko ľudí odišlo.

Skutočne pekný je Greenpoint asi len štvrtého júla, v deň americkej nezávislosti. Vtedy 
sa vydajú Poliaci spoločne s opovrhovanými Portoričanmi k East River, lebo odtiaľ je 
najlepší výhľad na ohňostroj. A vtedy to všetko konečne vyzerá tak, ako by malo. 

v židovských rodinách sa vždy nájde niekto, kto hovorí po poľsky, a tak je možné lepšie 
sa dorozumieť, čo je však zase určitá nevýhoda, pretože sa potom neustále rozpráva 
o Jadwabnom alebo sa im snažia nahovoriť, že Matka Božia bola Židovka. 
(Poznámka prekladateľa – masaker Židov Poliakmi v Jadwabnom počas druhej  
svetovej vojny patrí k najväčším traumám moderného Poľska a dodnes polarizuje  
poľskú spoločnosť.)

A v noci je možné si ešte čosi privyrobiť v kuchyniach reštaurácií – napríklad plnením 
pirohov. Človek sa veľmi nevyspí, ale zato lacno – tie najšporovlivejšie spia na zemi, 
niekedy aj osem v jednej izbe vydláždenej matracmi. Peniaze posielajú svojim manželom, 
lebo tí im väčšinou píšu: „Keď už mám ženu v Amerike, tak nech to je na mne vidieť.“ 
A tak posielajú balík za balíkom a doláre na manželovo konto.

A potom raz dostanú ženy z domoviny list, že manžel sa dobre baví, a muži dostanú list,  
že sa im žena doma spustila, a tak si zahryznú do pery a vezmú ešte ďalšiu prácu. Ale 
príde deň, keď sa to už prosto nedá vydržať, a potom muži prestanú renovovať byty, 
finančne podporovať rodinných príslušníkov a za týždeň prepľundrujú všetko, čo si za päť 
rokov našetrili. Vie sa, že Poliaci vedia oslavovať a zapíjať smútok, vodka Smirnoff tečie 
prúdom a v noci sa potom navštívia ženy na matracoch, tie mladšie, pravdaže, lebo ani tie 
to už nemôžu vydržať a hľadajú útechu a súcit u mužov. Ibaže na jednom matraci sa dvaja  
či traja príliš nevyspia a predovšetkým tie staršie prepadnú závisti a začnú rýpať.  
A vstávať sa musí o šiestej, aby to človek stihol na Manhattan. Len v nedeľu sa dá trochu 
prispať, vlastne až do rannej bohoslužby.  
 
Všetci vedia, že niečo nie je v poriadku, že príliš veľa pracujú a príliš málo zarábajú,  
že sa im Američania vysmievajú, že rozprávajú angličtinou, ktorej nikto nerozumie.  
Keď sa poobzerajú, všade okolo vidia neuveriteľné bohatstvo. Vedia, že je niekto za to 

Potter's field, Hart Island

Michal Kalafut, Táňa Pauhofová, Richard Blumenfeld
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Manhattan je už sám o sebe dosť veľký a akoby bol pozošívaný z tuctu rôznych, vzájomne 
nepasujúcich záplat. Posadnutosť, ktorá vládne na Wall Street, nemá nič spoločné 
s rezignáciou East Village alebo Bowery, Harlem nemá nič spoločné s TriBeCa a Little 
Italy vôbec nič s Chinatown. Alebo Tiffany a Bloomingdale a o ulicu ďalej stánky 
s kusovými cigaretami a kradnutými bicyklami. 

Aby tu človek prežil, musí veľmi rýchlo prísť na to – kde a ako. Minimálne si treba osvojiť 
základné poznanie. Ale, popravde, nie je tu k prežitiu nevyhnutná až taká hlboká životná 
múdrosť, akú prejavila istá stará pani, s ktorou som sa raz viezol v autobuse č. 116 na 
Żoliborz. Na zastávke „Ul. Miodowa“ vyhlásil šofér autobusu, že sa ďalej nejde, pretože 
sa istý chlapík vo filcovej čiapke nekorektne vtlačil do voza a dvere sa nedajú zavrieť. 
Všetci začali toho muža prosiť a dohovárať mu, aby vystúpil, ten však vôbec nereagoval 
a bolo jasné, že sa rozhodne nemieni obetovať. V tom momente vyhŕklo zo staršej panej: 
„Čiapka! Zhoďte mu čapicu!“ Ktosi vzal tomu chlapovi čapicu z hlavy a vyhodil ju na 
chodník, na čo ten bez slova vystúpil. Dvere sa zavreli a autobus sa dal do pohybu. 

Kedysi v Poľsku som napísal niekoľko poviedok o takýchto chlapíkoch vo filcových 
čapiciach, poznal som ich z Gogoľových poviedok aj z každodennej skúsenosti so 
socialistickou realitou. Napríklad poviedka Látka je o jednom takom chudákovi 
alkoholikovi, čo sa dlhé roky pokúša našetriť peniaze na oblek, v ktorom by mohol 
požiadať o ruku predavačku zo stánku Baśku Ohnehalsovú. Keď si ten oblek konečne 
kúpi a vyzerá to, že jeho šťastiu už nič nestojí v ceste, zbadá topiace sa dievča, pod 
ktorým sa preboril ľad. Zachová sa šľachetnejšie ako hrdina Camusovho románu Pád 
a zachráni to dieťa. Ale nič dobré ho za to nečaká, oblek zo zlej látky je zničený  
a Baśka Ohnehalsová preňho navždy stratená. 
(…)
Sám som si prešiel rýchlokurzom New Yorku. Veľmi rýchlo som pochopil, že sa tu všetko 
mení, keď človek vymení adresu. Krčmy, priatelia, milenky, kšefty. Môžete prejsť zo série 
Sexu v meste do mesta, o ktorom rozpráva Martin Scorsese. Z New Yorku Woodyho 
Allena do toho, o ktorom rapuje Jay-Z. Nie je celkom jasné ani to, koľko ľudí tu vlastne 
žije. Posledné sčítanie ľudu hovorí, že osem miliónov, ale dotazníky mohol vlastne 
vyplniť, kto chcel a ako chcel. Milióny ilegálnych prisťahovalcov ich nevyplnili vôbec,  
zo strachu, že budú odhalení, a ja tiež nie, pretože sa mi nechcelo. A ako je to s farbou 
pleti, to sa tiež celkom nevie. Ľudia tmavšej alebo, povedzme, úplne tmavej pleti 
nevideli žiadny dôvod, prečo by mali urobiť do dotazníka svoj krížik v kolónke „čierny“. 
A pokrokovo zmýšľajúci bielokožci sa s obľubou vydávajú za Afroameričanov. 

Každý vie, že sa v New Yorku nespí, aby človek nestratil čas. Toto mesto skutočne ponúka 
obrovské množstvo energie, dobrej i zlej, niektorí ju využívajú a niektorých zničí. Býva 
tu strašidelná tlačenica – davy, čo sa na obed valia Manhattanom, môžete v Poľsku 
zažiť možno tak pri protestných zhromaždeniach pred snemom. A asi nikde na svete 
nie je toľko nezadaných. Bohatých aj chudobných, osamelých mužov a osamelých žien, 
ktorí večer čo večer vysedávajú pri svojom barovom pulte a čakajú. Možno je to tými 
tlačenicami, že v New Yorku človek pociťuje osamelosť tak bolestne. 
Prednedávnom som sa pokúsil spísať zoznam adries, na ktorých som býval po svojom 

PRÍlIŠ vEĽKÉ MESTO 
Všetko, čo Poliaci vedia o New Yorku, je z filmov a pohľadníc, ale to je asi také poznanie, 
ako poznáme Monu Lisu. Vie sa, že sa tajomne usmieva, ale už sa nevie, prečo sa 
usmieva a čo ten úsmev znamená. Aj New York sa usmieva, lenže ak je to po jedenástom 
septembri 2001 a strate dvoch predných zubov ešte vôbec úsmev, tak nadlho nie taký 
široký. Joseph Brodsky píše, že človek, ktorý staval toto mesto, vytvoril niečo,  
čo sa totálne vymklo jeho kontrole. Isaac Bashevis Singer odpovedá na otázku,  
čo je New York, jediným slovom: Zhon.

New York je príliš veľký. Je veľký pre samotných Newyorčanov, ale skutočne obrovský 
je pre emigrantov, ktorých stovky denne prúdia z Letiska JFK. Najskôr sa pozorne 
vypočúvajú, odfotografujú, vezmú sa im otlačky prstov a potom sa vpustia, pošlú späť 
alebo zatknú. A tí, čo sú vpustení, sa vzápätí stratia, sú stratení. Občas je o nich ešte 
počuť, že niečo objavili, namaľovali, napísali alebo že natočili film. Alebo že niekoho 
zavraždili, prípadne že sa sami zastrelili. Ale zvyčajne sa jednoducho rozpustia.  

New York má málo spoločného so zvyškom Ameriky a centrum New Yorku má rovnako 
málo spoločného so zvyškom mesta. Manhattan je čosi ako stredoveký hrad pospájaný 
s predmestiami zložitým systémom tunelov a mostov. Metro, ktoré sa tu volá subway, 
je niečo ako tráviaci trakt. Denne ním prechádzajú pracujúci a materiál z Queensu, 
Brooklynu, Islands, Bronxu a z New Jersey – čo sú vlastne samostatné spolkové štáty, 
ibaže vzdialené len na šírku rieky. Každý deň sa metro nakŕmi tri a pol miliónmi ľudí.

Keď som prišiel do New Yorku, vedel som, samozrejme, to, čo vedia všetci – že je to asfaltová 
džungľa. A hovoril som si spolu so Sinatrom, že keď to zvládnem tu, zvládnem žiť kdekoľvek 
na svete. Vedel som, že toto je hlavné mesto sveta, že niekde tu, celkom blízko, bývajú všetky 
tie športové a filmové hviezdy, že práve tu sídlia CBS, ABC, najväčšie vydavateľské domy 
a, pravdaže, New York Times. Ale pre môj nový začiatok to nič neznamenalo. Ešte menej 
toto poznanie znamená pre poľské upratovačky, arabských predavačov novín a kórejských 
zeleninárov. Alebo pre tie tisíce Číňaniek a Mexičaniek, ktoré peniaze pre pašerákov 
ľudí zarobili ako šičky v dusných textilných fabrikách bez okien, ale ešte častejšie ako 
prostitútky v tajných bordeloch. Spätná adresa New York sa dobre vyníma na listoch,  
ktoré sa posielajú domov. O to lepšie, keď sú v listoch aj nejaké peniaze.  
 
Pre toho, kto sa sem dostane, je však na začiatku najdôležitejšie nájsť si kúsok miesta, svoj 
malý kúsok New Yorku. Až odtiaľ sa dá postupne rozhliadnuť po okolí. A až potom sa 
možno niečo stane, niekedy sa dokonca niečo podarí. Pretože toto mesto je nevypočítateľné. 
Istí víťazi skončia na podlahe a lúzri bez šance si tu možno kúpia strechu nad hlavou. 

V čase, keď to už vyzeralo sľubne a podľa môjho scenára sa mal v Hollywoode točiť film, 
posielala po mňa producentka každý deň limuzínu so šoférom. Niekedy sme sa zviezli 
spolu a ona počas jazdy vybavovala telefonáty s režisérom Sidneym Lumetom  
a s hercami Dianne Wiestovou a Williamom Hurtom. Raz mi podal šofér tej limuzíny 
svoju vizitku so slovami: „Keď z toho filmu niečo bude, zabookuj si ma. Ak to nevyjde,  
ozvi sa, zamestnám ťa.“
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odchode z Poľska, ale mám v tom beznádejný zmätok. Londýn som ešte ako-tak zvládol, 
sú to vlastne len štyri byty a hotel Holiday Inn, ktorý mi začas platilo divadlo. Zato 
New York so mnou parádne zametal. Z najspodnejšieho okraja Manhattanu až úplne 
hore a zase naspäť. Z exkluzívnej Park Avenue až do Chinatown, z elegantného rohu 
Piatej a Šesťdesiatej prvej ulice až k vykričanému nárožiu Stosiedmej ulice a Amsterdam 
Avenue, v ktorého blízkosti zriadilo mesto útulok pre bezdomovcov. Tam mi dvakrát 
nepomohli ani mreže na oknách. Prvýkrát mi ukradli čiernobiely televízor, ktorý som 
o týždeň náhodou uvidel na ulici, a druhýkrát – šál. 

Potom znova Downtown Eastside, roh Štvrtej ulice a Avenue B – v hnusnej časti 
takzvaného Alphabet City nad East River –, kde magistrát v návale zriedkavej 
veľkodušnosti dal vybudovať sídliskové bloky pre najchudobnejších. Tie sa, prirodzene, 
podľa zákonov divočiny čoskoro premenili na centrum prostitúcie a drogového obchodu. 

Medzitým som býval ešte na iných miestach, matne si spomínam na roh Broadwaya 
a Jedenástej a tiež na nejaký byt v Soho. Byty, v ktorých som strávil menej ako dva týždne, 
tie vôbec nepočítam. No a najlepšie nakoniec – úžasná Upper West Side na hornom brehu 
Hudsonu – vo dverách vrátnici v livrejach a v okolí všetko v prvotriednej kvalite.

Až tam začal byť New York pre mňa skutočne dobrým miestom pre život, pretože moje 
benningtonské študentky a študenti zostávali cez semestrálne prázdniny doma a ja som 
mohol kedykoľvek zájsť do ich luxusnej ubytovne. Čľapkal som sa vo vírivke kúsok od 
Park Avenue a pozoroval, ako sa belasá voda pomaly otáča, podobne ako názory Sartra 
a Susanne Sontagovej na komunizmus. Obvolával som všetkých svojich priateľov a tí,  
čo doposiaľ neboli oboznámení s mojou aktuálnou situáciou, mi prejavovali svoju 
nesmiernu náklonnosť a trochu aj závisť, čím ma patrične nadopovali. 
 
Ale študenti sa čoskoro vrátili na univerzitu a mne sa dostalo čistého poznania 
skutočnosti, ktorú pred rokmi lakonicky pomenoval šéfredaktor významného 
Varšavského týždenníka, že totiž aj keď je New York nesporne zasľúbenou zemou, 
neznamená to nutne, že pre každého. Hrdina jedného románu Šolema Alejchema 
oduševnene chváli New York týmito slovami: „Niekde sa len tak posadíš – a o chvíľu si 
k tebe prisadne napríklad prezident a kúsok od vás sedí úbohý alkoholik alebo žobrák, 
prosto nejaká nula. A vedľa neho nejaký gróf, bohatý magnát, milionár. To je civilizácia, 
pokrok, Kolumbus.“

 „Ale keď je to taká šťastná krajina, kde sú si všetci rovní,“ opáči celkom oprávnene jeho 
poslucháč, „prečo sú tam teda niktoši a grófi, žobráci a magnáti? Tak buď, alebo.“

Z knihy poviedok Janusza Głowackého Z głowy. Varšava : Bertelsmann Media, 2004; 
preložil Martin Kubran

Branislav Bystriansky, Robert Roth

Táňa Pauhofová
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Možno som alergický na stratégie vnútené dobrým ľuďom autoritami – úradmi. Takéto 
stratégie nikdy v Poľsku nezafungovali. Možno sa mýlim alebo som pesimistický a dobrí 
ľudia v New Yorku sú lepší než dobrí ľudia v Poľsku a New York vyhrá1.
 

GŁOWACKI, J. Sorry, I'm No Crime Fighter. In New York Times, 27. 9. 1990 (preklad MK, dostupné na: 

http://www.nytimes.com/1990/09/27/opinion/sorry-i-m-no-crime-fighter.html). 

SORRY, NIE SOM BOJOvNÍK PROTI ZlOČINu
Janusz Głowacki

Deň po tom, čo primátor Dinkins odhalil svoju stratégiu boja proti zločinu v New Yorku 
s názvom „Najväčšie zdroje mesta – naša hrdosť a kolektívna vôľa“, ma zastavila suseda 
z ulice Lower East. 

Táto postaršia pani ma schmatla za ruku a nasledujúc primátorovu výzvu dožadovala sa 
priznania, že ja som odstránil železnú okennú bránu, za ktorou sme sa ukrývali ja a moja  
rodina, a že som sa stal členom miestnej patroly.

S pokryteckým úsmevom som sa jej začal ospravedlňovať: nosím okuliare, nikdy 
som nebodoval v bitkách na nože, mám deadline na hry. Stará pani pozerala na mňa 
opovržlivo a varovala ma, že ak sa niečo stane jej alebo niekomu z nášho bloku, budem za 
to zodpovedný.

Hoci krátke stretnutie, i tak mi privodilo záplavu spomienok z mojej mladosti. Vyrastal 
som v Poľsku, kde som sa spolu s mojimi spoluobčanmi cítil zodpovedný za neschopnosť 
komunistického parlamentu. Bolo mi povedané, že nedostatok jedla spôsobila pažravosť 
Poliakov a že nedostatok obydlí je výsledkom tendencie Poliakov rozmnožovať sa. 

Parlament z času na čas predstavil špeciálne stratégie na riešenie ekonomických 
problémov. Napríklad lekári boli nútení pomáhať poľnohospodárom pri žatve 
a poľnohospodárov poslali do nemocníc asistovať na pohotovosti. Neskôr sa v televízii 
objímali, navzájom si ďakovali a zdôrazňovali, že socializmus zvíťazí. Napriek tomu si 
potom poľnohospodári potajomky šepkali, že im trvalo najmenej týždeň, kým opravili 
škody spôsobené lekármi za jeden deň. Lekári si šepkali, že potrebovali omnoho viac 
času, aby dali do poriadku všetko, čo napáchal dobroprajný poľnohospodár. Pohľad 
chorých nebol nikdy zaznamenaný.

Keď primátor Dinkins začal používať termín redukcia policajnej sily, bol som prekvape-
ný, ale nie príliš zainteresovaný. Na mojej ulici som považovaný za jedného z tých šťast-
nejších. Mal som dve potýčky s lupičmi. Raz som ušiel. Druhýkrát ma chytili a okradli.  
Mal som iba niekoľko pomliaždenín, ktoré vyvolávali závisť všetkých mojich susedov. 

Keď primátor Dinkins opäť raz volal po „dobrých ľuďoch“ New Yorku, ktorí mali 
vyjsť do ulíc viesť vojnu proti zločinu, bol som už o trochu viac prekvapený. Polícia 
vyzývala Newyorčanov, aby nerobili prácu polície, pretože takéto pokusy mali väčšinou 
zlý koniec. Entuziazmus dobrých ľudí, predpokladám, je účelný, keď sa konfrontujú 
s pištoľami šikovných násilníkov.

Chcel by som napríklad zdôrazniť, že prezident Bush neprosil Saudskoarabov, aby sa 
vyzbrojili bejzbalkami a vysielačkami a stáli na hraniciach. Prezident zvolil tradičnejšiu 
stratégiu: zmobilizoval armádu, námorné letectvo, letecké sily a námorníctvo.  
Hanbím sa priznať, že tento spôsob riešenia sa mi páči viac.

Branislav Bystriansky, Robert Roth
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ROZHOvOR S JANuSZOM GŁOWACKÝM A EvOu ZADRZYNSKOu 

Je daždivý, veterný deň v Iowa City v Iowe. Zatiaľ čo vonku je počasie, v ktorom človek 
skrehne na kosť, vnútri na ôsmom poschodí Mayflower Apartment Building, kde štyridsať 
spisovateľov, členov Medzinárodného programu písania, žije, je príjemná atmosféra. 
Uprostred chodby, z bytu s pootvorenými dverami sa ozýva smiech a živá diskusia. Janusz 
a Eva Głowackí sú doma, zabávajú spisovateľov z Islandu, Írska, Indie, Nemecka, ktorí 
chodia sem a tam... Rozhovor sa začína. Od tejto útulnej domácej scény sa pozvoľna odvíja 
skutočná dráma života... 

Anna Lillios 
Janusz, práve si sa vrátil z prednášok na univerzitách v Iowe. Aký odkaz si nechal svojmu publiku a prečo 
si ich chcel oboznámiť s tým, čo si je možné odniesť z písania?

Janusz Głowacki: 
Chcel som ľudí oboznámiť s malými časťami sveta východnej  
Európy, oboznámiť ich s tým, že vnútri týchto malých častí je niečo ešte menšie –  
ako napríklad Poľsko.

AL 
Zaujímalo ich rozprávanie o Poľsku?

JG 
Myslím, že áno. Poľsko im znie exoticky...
Eva Głowacki: Povedz o Grinnelli s prekvapeným publikom...

JG 
Niekedy som stretal študentov, ktorí sa ma pýtali, či má USA väčšiu slobodu ako moja 
krajina. To bolo dosť zlé. Možno je východný blok už priveľmi ďaleko... je to ako percepcia 
Kafkovho románu. Pre USA a západnú Európu je Kafka symbolista, pre nás je realista. 
To znamená, že takýto príbeh by sa v Poľsku mohol stať. Môžete ísť spať ako lojálny 
občan a zobudiť sa ako známy japonský špión. Tento surrealistický horor sa veľmi často 
stáva realizmom. Pre Američanov je to nepredstaviteľné. Pokúsil som sa uviesť niekoľko 
príkladov na to, čo znamená cenzúra: ako cenzúra určuje poľskú literatúru, prečo je poľská 
literatúra taká alegorická, ako politické napätie ovplyvňuje písanie, ľudí, ako spisovateľa 
ako človeka ovplyvňuje politická situácia. Mám na mysli to, že všetci spisovatelia  
(v Poľsku) stále musia čeliť voľbe, či protestovať, publikovať v undergroundovej tlači, 
pašovať knihy na Západ alebo spolupracovať s parlamentom. Ešte jedna vec, Rilke povedal: 
„Kto hovorí o víťazstve, stačí len prežiť.“ Stačí to, ale je to veľmi ťažké. 

AI
Eva, povedali ste, že v Grinnelli došlo k odlišným reakciám. Čo sa tam stalo?

JG 
Stretol som študentov, ktorí vedia veľa, veľmi veľa, a bol som milo prekvapený.

Robert Roth

Branislav Bystriansky, Tomáš Grega, Robert Roth
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EZ 
Títo študenti kládli otázky, aké by položili Poliaci, s mnohými detailmi. Poznali detaily 
a chceli zistiť viac.

JG 
Bola to pre mňa veľmi vzrušujúca návšteva. Nechcem povedať, že na ostatných 
univerzitách to nebolo dobré, ale v porovnaní s nimi to tu bolo lepšie. V každom prípade 
mám pocit, že ľudia v USA už majú o Poľsku nejaké informácie vďaka pápežovi, Walesovi, 
Solidarite. Väčšinou sú však povrchné. 

AI 
Myslíte, že vaše aktivity v USA v prospech Solidarity autorom v Poľsku pomôžu alebo,  
naopak, uškodia?

JG 
Nie som si istý...

EZ 
Myslím si, že isto pomôžu, pretože najhoršie je, ak svet mlčí, a teraz nepočuť ani 
slova v prospech ľudí, ktorí žijú momentálne v zlých podmienkach. Bola by som však 
opatrnejšia, pokiaľ ide uvádzanie detailov, mien, kontaktov v novinárskych rozhovoroch. 
Toto sa stáva veľmi často, najmä vo Francúzsku, kam emigrujú Poliaci, čo opúšťajú Poľsko 
nadobro. Dávajú rozhovory s menami, zmienia „kontakty“ v Poľsku. Viem, že „kontakty“ 
spomenuté v rozhovoroch si potom nemôžu nájsť prácu.

AI 
Novinky sa dostávajú až k nim?

JG 
Samozrejme.

AI 
Vo vašej hre Flashback jedna z postáv opisuje, ako autori počas výnimočného stavu mlčia, pretože 
pociťujú ako neetické čokoľvek publikovať. Ale spisovateľ v príbehu oponuje: „Ak nemôžete napísať 
celú pravdu, je lepšie napísať polopravdu ako celkom nič.“ Čo môžu podľa vás robiť autori počas 
obdobia útlaku? Čo urobili poľskí spisovatelia?

JG
Keď som to písal, myslel som to ironicky, pretože podľa mňa najnebezpečnejšia vec je, ak 
polopravda nahradí pravdu. Dnes sa situácia v Poľsku zmenila vďaka undergroundu.  
Je veľká česť pre všetkých autorov publikovať v undergrounde. Môže im to veľmi pomôcť.

EZ 
Poviem vám, že je to naozaj veľmi veľký problém. Pretože tlak – morálny tlak znamená 
nepísať pre oficiálnu tlač, obzvlášť sa to týka žurnalistov. Je niekoľko mesačníkov, ktoré sa 

zdajú byť v poriadku. Existujú nepísané pravidlá, o ktorých sa iba hovorí. Ľudia vedia, že 
ak je šéfredaktor člen strany a darebák, časopis sa vypredá. Preto preňho nebudete písať. 
Najbezpečnejšie je – z morálneho hľadiska – písať pre underground. Ale underground 
platí menej. Z tých peňazí sa nedá vyžiť. K peniazom sa dostanete, pokiaľ publikujete 
v zahraničí. Ale za to môžete skončiť vo väzení. Alebo môžete použiť pseudonym. Tlak 
morálky teda diktuje nepísať pre oficiálne periodiká. To značí byť nečinný. Mozog sa 
oslabuje a myslím si, že to robí ľudí slabých a mäkkých. Nie som v pozícii, aby som 
obviňovala tých, ktorí sa snažia písať. Nakoniec, ja som mala nejaké peniaze. Janusz bol 
v zahraničí. Pomáhal mi s jedlom atď. A tak som mohla byť „čestná“ osoba, ktorá nebola 
nútená pracovať (písať pre oficiálnu tlač, pozn. prekl.).

Iná vec je, že moji americkí priatelia nemôžu pochopiť, prečo je dôležité, kam píšeš. Myslia 
si, že to, čo píšeš, je dôležitejšie ako to, kam. V Poľsku je momentálne dôležitejšie miesto 
ako obsah. Často sa článok alebo poviedka, ktoré by mohli byť uverejnené v oficiálnych 
novinách, vydajú v undergrounde. Potom je aj odkaz celkom iný. 

JG 
Situácia je taká komplikovaná ako aj podmienky. Napríklad Únia spisovateľov.  
Bola pre ľudí úprimnou, naozaj úprimnou úniou, ktorá protestovala proti vyhláseniu 
výnimočného stavu už od začiatku. A tak sa parlament rozhodol ju rozpustiť a pokúša 
sa vytvoriť novú, ktorá by bola úniou spisovateľov bez spisovateľov. Ale ak si členom, 
máš zadarmo zdravotnú starostlivosť, nemocnicu, granty, finančnú pomoc, miesto na 
písanie, špeciálne spisovateľské domy atď. Mnohí spisovatelia, ktorí sú napríklad veľmi 
chudobní alebo starí... vedia , že by sa k únii nemali pripojiť, ale ako môžu prežiť? Musíte 
podstúpiť mnoho takýchto ťažkých volieb. Najlepší spisovatelia, tí, ktorí sa prekladajú, sú 
v oveľa lepšej pozícii. Ak je niekto známy a publikujú ho v Európe, je platený Západom 
a odtiaľ môže získať aj peniaze, jeho ekonomická situácia nie je taká hrozná. Ale môže 
byť kedykoľvek uväznený. 

AI 
Eva, povieš nám príbeh o dni, keď bol vyhlásený výnimočný stav, a ako reagovali tvoji priatelia – 
spisovatelia? 

EZ 
Dobre. Môj príbeh je neobyčajný, pretože som práve v ten deň plánovala cestovať do 
Londýna. Zavolala som svojej priateľke o jedenástej večer, v noci pred tým, než vyhlásili 
výnimočný stav, a ona mi prisľúbila, že ma ráno zavezie na letisko. „Zavolám ti teda 
o šiestej ráno, aby som sa uistila, že ideš,“ povedala som jej a ona na to: „Dobre.“ Bol to 
môj posledný telefonát. Ráno som zobrala telefón a bol hluchý, žiadne spojenie. Povedala 
som si: To nie je možné, asi je pokazený. Zavesila som. Bol to naozaj ťažký čas čakania 
– príde alebo nepríde –, pretože zohnať taxík v nedeľu ráno bolo veľmi ťažké. Nakoniec 
som zbadala prichádzať jej auto. Bola tma, zima. 13. december 1981. Keď prišla, 
povedala: „Vieš čo, pokazil sa mi telefón.“ Odvetila som: „Môj tiež!“ „Možno keď som 
s tebou dovolala, položila som slúchadlo zle a odpojili mi telefón,“ skonštatovala. Potom 
som si spomenula, že ja som mala ešte jeden telefonát o 23.30. 
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Šli sme na letisko. Šoférovala asi pätnásť minút a zrazu sme zbadali mnoho vojakov 
v nákladných autách. Priateľka zvolala: „Pozri!“ Odpovedala som: „A čo? Videla som ich 
už aj predtým.“ Tak sme pokračovali. Zrazu bola cesta na letisko zablokovaná – tentoraz 
tankami. Zastavili sme a ja som sa prihovorila vojakom: „Počúvajte, mám lístok. Lietadlo 
mi odlieta o ôsmej ráno. Musím byť na letisku o siedmej. Môj manžel... (celý príbeh) ... 
Musím sa s ním stretnúť v Londýne... šiel na premiéru svojej hry...“ Vojak vyštekol:  
„Nie, nie, nemôžete. Odíďte, odíďte!“ Opýtala som sa ho: „Čo sa stalo?“ A on na to:  
„Vy neviete?“ Odvetila som: „Nie, neviem.“ Odpovedal: „Vy žartujete. Choďte, choďte!“
Poznám okolie varšavského letiska veľmi dobre. Poznám tajné malé uličky, a tak sme to 
stihli. Na letisku bola masa ľudí čakajúca na lietadlá, pretože všetky lety boli zrušené. 
Hlásateľ povedal, že je to v dôsledku počasia a technických problémov. Dva dôvody – 
priveľa dôvodov vždy znamená lož. Šla som k prvej telefónnej búdke – ticho. Okej, vedela 
som, že je tu problém. Moja priateľka začala byť hysterická. Nástojila: „Musíš ísť, musíš. 
Nejako sa musíš dostať do Londýna. Dcéru pošleme za tebou neskôr. Budeš s Januszom, 
tak prežiješ. Choď, choď...“ A potom sme šli späť. Povedala som si: poďme pozrieť našich 
priateľov a zvestujme túto veľkú novinku každému. 

Nakoniec som šla k manželovi mojej priateľky. Bol členom strany, ale veľmi aktívny 
v Solidarite. Odišli sme k nemu a skoro odpadol, keď zistil, že bol vyhlásený výnimočný stav. 

JG 
Aká bola tvoja reakcia?

EZ 
Stále som tomu neverila, bola to hysterická reakcia. Povedala som si, nie, to sa nemohlo 
stať. Nevedela som, čo bude nasledovať. Povedala som si, že možno zajtra sa bude dať 
odletieť. Neverila som, že to boli poľskí vojaci. Pozerala som na uniformy. Dúfala som, že 
sa nemohlo stať, aby sa Poliaci postavili proti Poliakom. Vojaci boli úplne naivní a mladí – 
mali devätnásť alebo dvadsať. Nič nevedeli. Bol to rozkaz a oni šli. Tak sa to stalo. 

AI 
A čo urobili spisovatelia?

EZ 
V Kostole sv. Anny, krásnom starom kostole v dolnej časti Varšavy, sa uskutočnilo 
stretnutie. Mali zoznam ľudí, ktorí mali byť uväznení.

JG
V tom istom čase sa konal aj Prvý medzinárodný kongres o kultúre v Poľsku. Mnoho ľudí 
prišlo zo zahraničia, napríklad aj taký veľký učiteľ, spisovateľ a profesor ako Jan Kott z USA. 
Náhle bolo niekoľko poľských vedcov pochovaných. Ľudia ako Eva nevedeli, o čo ide. Prišli 
iba na kongres a na dverách našli oznam, že je zrušený. Tak sa stretli v Kostole sv. Anny. 

EZ 
Prvým popudom bolo ísť do kostola a zistiť, o čo ide. 

JG
... pretože kostol je miesto, kde sa stále cítite bezpečne, a chrám má reálnu silu.

EZ
A ak ste vedeli, že váš sused bol uväznený, šli ste do kostola a povedali jeho meno. Kostol 
bol centrom informácií. 

JG
Ľudia tam chodili zisťovať, koho uväznili. Napríklad, niektoré manželky prišli 
s informáciami: zobrali môjho manžela, syna... Telefónne spojenie bolo prerušené.  
Počas tej noci z 12. na 13. decembra uväznili tisíce ľudí.

EZ 
Potom sme šli do Klubu novinárov. Bola tma, popoludnie, nedeľa 13. decembra.  
Šla som so svojou priateľkou cez nádhernú varšavskú ulicu zvanú Nový svet. Videli sme 
veľký nákladiak ťahajúci pokazený tank. Je to ako metafora výnimočného stavu. Bolo 
to smiešne, pretože ľudia stáli na oboch stranách ulice Nový svet a smiali sa. Smiali sa, 
pretože tank nefungoval.

JG 
V každom prípade to bola majstrovská operácia. 

EZ 
Bolo neuveriteľné vidieť ľudí v uniformách s puškami. A bolo to strašidelné. 

AI 
Aká bola vaša reakcia Janusz? Čakali ste na letisku v Londýne?

JG 
Nie. Plánoval som tam ísť o ôsmej ráno, ale zavolali mi nejakí priatelia. Bolo šesť hodín 
ráno a povedali mi: výnimočný stav, armáda prevzala vedenie. Neveril som tomu celkom. 
Myslel som si, že je to vtip. Niekto iba plakal do telefónu: „Všetko je stratené...“ Zložil som 
slúchadlo a po minúte povedal: „Bože.“ Najprv som premýšľal, či Eva bude, alebo nebude 
môcť prísť. Plánovala priletieť prvým lietadlom, a tak sme ja a môj priateľ verili, že prvé 
lietadlo by mohlo odísť. Neboli sme si istí, čo sa bude diať – či nechajú ľudí odísť, alebo 
nie, či je krajina skutočne zablokovaná. Telefonovali sme na letisko, ale nebolo možné sa 
tam dovolať. Po hodine sme dostali informáciu, že Evino lietadlo neprišlo. Nemohli nám 
povedať nič viac. A potom, to viete, triaška, hystéria vyvolaná neistotou, o čo ide, pretože 
začali prichádzať strašidelné informácie – väčšinou klebety, ale naozaj strašné novinky. 
A čo robiť? Ísť naspäť, zostať? Čo sa s nimi deje? Čo to znamená? Čo sa stalo s vodcami 
Solidarity? Sú všetci uväznení? Čo bude s Poľskom? Bude tam občianska vojna? Invázia? 
A každý v Londýne počúval v rozhlase pokojnú hudbu.

AI 
Kedy ste dostali Evu preč?



Robert Roth, Táňa Pauhofová



42 43

JG 
O rok a pol neskôr. Dostala pozvánku od Bennington College viesť kurz.

EZ 
Bola som žiadateľkou o pas rok a pol. Je to naozaj smiešne. Keď sa vzťahy medzi Poľskom 
a USA zlepšili, ľudia pasy dostali. Vlastne, toto je dôležité. Niekto urobil rozhodnutie 
– neviem kto. Možno sa to udialo nejako takto: teraz je lepšie, okej, môžeme dovoliť 
ľuďom navštíviť Ameriku, možno dnes ráno. Našťastie pre mňa. Nakoniec som prišla do 
Benningtonu, avšak kurz som už nestihla.

JG 
Telefónne spojenie bolo prerušené. Rok sme nemohli komunikovať telefonicky. Všetky 
listy otvárali a cenzurovali. Bolo to náročné. Prišlo pár priateľov, ktorí nás informovali 
o tom, čo sa deje. Moja mama, ktorá je stále v Poľsku, mi jedného dňa písala: prosím, vráť 
sa. Na druhý deň: nechoď, nevracaj sa. 

AI 
Táto skúsenosť, samozrejme, podfarbuje pohľad na svet, ktorý zobrazujete vo svojich dielach. Cinders 
sa odohráva za závorami, v dievčenskej reformovanej škole a je to paródia na Popolušku, v ktorej sa 
dievčatá premenia na monštrá. Evine príbehy charakterizuje atmosféra paranoje. Zachytáva systém 
pripravený chytiť človeka do pasce ako v Kafkovom Procese. Obaja ste posadnutí témou podvodu 
a slobody. Myslíte si, že budete pokračovať v takomto písaní, hoci ste už mimo miesta útlaku?  
Ako vyzerá vaša tvorba teraz, keď ste v Amerike?

JG 
Neviem, úprimne, neviem, akým smerom sa bude vyvíjať moje písanie, ako veľmi som 
ovplyvnený novými podmienkami. Myslím si, že veci, o ktorých som písal, sú tak nejako 
univerzálne, mám na mysli ľudí terorizovaných totalitným systémom. Cinders je alegóriou 
o totalite, o práve ľudí bojovať, chrániť svoju osobnú integritu aj vo väzení. Takže naozaj 
ťažko povedať.

Teraz píšem niečo, čo sa odohráva v USA. Poľský hrdina so skúsenosťou Ameriky 
posadnutý strachom. Píšem to ako odpoveď na niektoré z mojich problémov – ako sú 
ľudia úplne určení systémom, ľudia, ktorí väčšiu časť života strávili v Poľsku.  
Ako sú za takýchto okolností poznačení cenzúrou, špinavými hrami, politickými 
podmienkami, všetkými problémami voľby – spolupracovať, nespolupracovať, bojovať, 
nebojovať, ako pracujú a ako nachádzajú samých seba v zložitých podmienkach, ako 
ich nová situácia a nový druh obsesie determinujú a ako ich menia. Hľadám odpovede 
na otázky: Ako môže môj hrdina z Poľska, čo sa presťahoval do USA, fungovať? Je 
ešte normálnym človekom alebo Frankensteinom? Lebo to, čo znamená byť normálny 
v Poľsku, je niečo celkom iné ako to, čo znamená byť normálny tu.

AI 
Eva, a čo vaša práca?

EZ 
Keď Solidarita ohlásila víťazstvo, ľuďom trvalo štyri mesiace, kým uverili,  
že je krajina slobodná.

JG 
Istým spôsobom slobodná.

EZ 
... že môžete povedať, čo si myslíte, a podobne. To je to, čo som si všimla. Ľudia 
začali používať nový jazyk – jazyk naplnený významom. Odrazu ste mohli rozumieť 
robotníkom, mohli ste rozumieť novinám. Keď sa vyhlásil výnimočný stav, trvalo to päť 
minút a strach sa vrátil.

AI 
A jazyk sa zmenil?

JG 
Určite.

EZ 
Tu v Štátoch niekedy spomínam stranu Solidarity a niekedy obdobie predtým.  
Je to ako dúšok...

AI 
Schizofrénie?

EZ 
Áno, schizofrénie. Tu som v slobodnej krajine a občas naozaj neviem, čo si počať s vlast-
ným strachom. Niekedy mám pocit, že môžem povedať čokoľvek, čo si myslím. Niekedy 
si hovorím: nie, možno nie. V tomto stave píšem o človeku v slobodnej krajine, ktorý si 
stále pamätá strach. Napríklad na Medzinárodnom programe písania som sa rozprávala 
s jednou ženou, ktorá prišla z totalitnej krajiny a trvalo jej dva mesiace, kým sa odhodlala 
otvorene hovoriť. Vzápätí bola nútená uvažovať, kto ju mohol počuť, kto by o nej mohol 
informovať, čo by sa jej mohlo stať. Potom jedného dňa nedostala list z domu. Šla dole 
schodmi ku schránke, videla list. O niekoľko minút neskôr list zmizol. Bola presvedčená 
o tom, že nejakí tajní agenti, alebo ktokoľvek, nejaké diabolské sily list vzali, že je to trest. 

Povedala som jej: „Počúvaj. To je nemožné. V Mayflower Apartment Building naisto nie 
sú nijakí agenti z tvojej krajiny. Pokoj. Možno list vzala tvoja spolubývajúca. Možno bol  
pre ňu. A ona odpovedala: „Ach, áno.“

Je to paranoja mysle. Najskôr ma pokúšalo vysmiať ju, myslím, že som sa cítila 
povýšenecky. Potom som si povedala: spomaľ. Veď si to pamätáš. Strach z teba skutočne 
robí paranoika. A trvá nejaký čas zbaviť sa ho. Myslím, že na tom pracujem...
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JG 
To je problém nás oboch. Pracujeme, stávame sa zaujímaví pre amerických čitateľov. 
Myslím. Uvidíme, či je možné vytvoriť z tejto skúsenosti dobrú literatúru, ktorá by bola 
zaujímavá a nejakým spôsobom aj zrozumiteľná. 

AI 
Zdá sa, že máte dobré odozvy, najmä na Cinders.

JG 
Áno. Našťastie. Cítim sa lepšie, pretože moju knihu o Leninových lodeniciach preložili do 
mnohých jazykov. Uvedú Cinders a takisto aj moju ďalšiu hru, ktorú som napísal v USA. Ale 
stále bojujem s cenzúrou – viete, tentoraz ide o sebacenzúru. (smiech) Istým spôsobom i to 
je nebezpečné – byť posadnutý našimi detailmi a politikou. Musíš nájsť spôsob, ako sa cítiť 
slobodný v tom, čo píšeš. Oslobodiť sa od cenzúry a politiky totiž neznamená byť slobodný. 
Myslíte si, že by ste o tom mali písať, pretože ste nemali šancu písať o tom v Poľsku. Teraz, 
konečne, môžeme písať pravdu, ale pravda vždy nemusí byť literatúrou.

AI
Pracujete spolu? Čítate si navzájom diela? Ako si pomáhate? Ako vnímate vzájomné rozdiely v tóne, 
štýle, hlase?

JG 
Čítam si Evine poviedky, pretože ma o to poprosila...

EZ 
Nie všetky. Prepáč, ale nie všetky. (smiech)

JG
 ... ale Eva nikdy nečíta moje príbehy...

EZ 
Nie, to nie je pravda. Nie celkom. Mala som problém prečítať jeden z tvojich  
románov, pretože som bytostne cítila, prečo to píšeš. Už keď si ho tvoril.

JG 
Nemala si trpezlivosť prečítať si to potom.

EZ 
To je pravda. To musím priznať. Ale ja som zamilovaná do tvojho písania.  
A, ako vieš, aj každý v Poľsku. Ibaže ja nechcem byť ovplyvnená tvojím štýlom  
a tvojím pohľadom na veci.

JG 
Myslím si, že to, o čom hovorí Eva, je podstata problému. Som starší. Napísal som toho 
viac ako Eva. Mám veľmi osobitý štýl a všetky veci s témou morálky prezentujem ironicky, 

v žánri tragikomédie so zmyslom pre horkastý, čierny humor.
Skutočne sa bojím, že ak mi Eva niečo ukáže, zmením to na vtipnejšie, čo by mohlo byť 
pre ňu veľmi nebezpečné, pretože by mala mať – a ona má – svoj vlastný štýl. 

EZ 
Preto sme veľmi opatrní, pokiaľ ide o to radiť jeden druhému.

AI
Aký je váš štýl?

JG 
Pokúšam sa zobrazovať ľudí, ktorí sú manipulovaní, ktorí sú obeťami veľkej manipulácie 
a ktorí o tom dokonca ani nevedia, nemajú potuchy o tom, čo sa s nimi robí, ktorí ani 
nevedia, čo robia zle, pretože im chýbajú akékoľvek morálne kategórie. Sú len súčasťou 
veľkej mašinérie. Nevedia prečo. Cítia, že niečo nie je v poriadku, ale v skutočnosti 
nevedia čo. Slová ako dôstojnosť, sloboda, láska, česť, história pre nich stratili význam. 
Istým spôsobom sú veľmi tragickí, ale takisto i veľmi smiešni. 

AI 
Keď tu bol Janusz pred rokom, hovorili sme o tom, aké je ťažké pre spisovateľa –cudzinca presadiť  
sa na literárnej scéne v New Yorku. Musí to byť ťažké aj pre známeho spisovateľa – Janusza nazval  
The New York Times „jedným z najlepších dramatikov“ – prísť do krajiny, kde je prakticky neznámy, 
a urobiť si meno. Ako ste to dokázali, Janusz?

JG 
Ako vieš, 20. februára 1984 mám premiéru v Public Theatre, čo má pre mňa ten najväčší 
význam... Posledný rok bol hrozný, pretože som hľadal produkciu, divadlá, posielal som 
stovky listov a kópií mojich rukopisov. Mal som mnoho problémov s prekladateľmi – 
s prekladom, ktorý je veľmi dôležitý. Ako viete, mám zmysel pre čierny humor, ktorému 
ťažko rozumieť a ťažko ho preložiť. Ľudia mi pomáhali. Napríklad Paul Engle napísal 
o mne Arthurovi Millerovi. Arthur Miller čítal moju hru a páčila sa mu. Poslal ju 
s odporúčaním dvom divadlám a obe divadlá sa o ňu začali zaujímať.

EZ 
Januszov agent – a veľmi dobrý agent – poslal tú istú hru obom týmto divadlám,  
ale nikto si za rok nenašiel čas, aby ju prečítal, keďže tých hier dostávajú každý deň 
veľké množstvo.

JG 
Moja hra Cinders bola veľmi úspešná v jednom z najprestížnejších londýnskych divadiel 
– v Royal Court Theater. Bol som si istý, že po tomto by to malo byť ľahké, ale mýlil 
som sa. Bol som si istý, že hra by mohla fungovať pred západným obecenstvom, pretože 
v Londýne na ňu reagovali veľmi dobre. Tu nemáte žiadny problém s cenzúrou a podobne, 
ale musíte nájsť ľudí, ktorí sa rozhodnú utratiť nejakú peniaze na produkciu. Problém je 
ten, že je to risk investovať do poľského spisovateľa, ktorý je v USA neznámy. Istý časopis 
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publikoval jednu moju krátku hru a iný poviedku, štyri jednoaktovky sa hrali na off-off-
Broadwayi a dve jednoaktovky na Yale Drama School. Pomaly, pomaly, pomaly, počas 
veľmi, veľmi, veľmi napätých časov niektoré veci začali – trošičku – fungovať. A uvidíme... 
Je veľmi ťažké žiť a písať mimo svojej krajiny.1 
 

1 LILLIOS, A. Interview with Janusz Glowacki and Eva Zadrzynska. In Iowa Journal of Literary 

Studies 5 (1984): s. 1 – 13 (preklad z anglického jazyka MK, dostupné na: /http://ir.uiowa.edu/ijls/vol5/

iss1/3/ (27. 12. 2012)).

Táňa Pauhofová, Richard Blumenfeld Alexander Bárta, Branislav Bystriansky, Robert Roth

Alexander Bárta, Branislav Bystriansky, Robert Roth
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