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Aspekty adaptacji 

Problematyczna terminologia 

Dramat Antygona w Nowym Jorku G owackiego nasila problematyczno  ta-
kich poj  jak naród i etnos. Nawet powierzchowny przegl d historycznego 
funkcjonowania i wspó czesnego znaczenia tych kategorii aktualizuje ich 
niemal e wymienialno  i niemo liwo  rozpatrywania osobno. Wed ug 
Steve’a Fentona, autora ksi ki Etniczno : 

greckie s owo ethnos ma takie znaczenia, które maj  zwi zek z nowo yt-
nym angielskim zastosowaniem poj cia naród, jak równie  z poj ciami ta-
kimi jak ludy, szczególnie ludy obce czy plemiona i kasty, co wi cej, 
z przymiotnikow  form  narodowy i obcy. Plemi  mogliby my teraz rozu-
mie  jako grup  etniczn . Mogliby my doda  ras  w jej przeddziewi tna-
stowiecznym kszta cie, kiedy mia a ona podobne konotacje co s owa na-

ród, lud, nawet klasa1. 

Jednocze nie w porównaniu z terminami naród, narodowy, okre lenie etniczny 
zdradza bardziej wyra ne konotacje ze znaczeniem ‘inny, obcy’. 

Kiedy s owo etniczny (ethnic) trafi o do angielskiego (…), przez d u szy 
czas oznacza o „obcego”, innego od ydowskiego (tj. nie ydowskiego, 

                                                           

1 S. Fenton, Etniczno , prze . E. Chomicka, Wyd. Sic!, Warszawa 2007, s. 26. 
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ang. Gentile) i innego od ydowskiego oraz nie ydowskiego (tj. poga -
skiego). Rzeczywi cie Compact Oxford English Dictionary (1993) odnotowu-
je, e etniczny pochodzi od greckiego ethnikos ‘poga ski’, przywo uj c to 
znaczenie, pomimo tego, e grecki przymiotnik mia  te  bez w tpienia 
znaczenie du o bardziej neutralne, ‘narodowy’. Gdy tylko pojecie etniczny 
czy jego odpowiednik zadomowi o si  w j zyku angielskim, od pierwsze-
go pojawienia si  w pracy z 1473 roku, regularnie ma ono znaczenie ‘po-
ga ski i obcy’. Oxford Dictionary przytacza nast pnie kolejny zestaw zna-
cze , pochodz cych g ównie z wieku XIX, kiedy poj cie to ulega genera-
lizacji, trac c przy tym specyficzny „poga ski” sens. Mamy zatem defini-
cj : etniczny ‘odnosz cy si  do rasy, wspólnego, rasowego czy kulturowe-
go, charakteru’. (…).Oxford Dictionary przytacza równie  to poj cie w po-

czeniu z (etnicznymi) grupami mniejszo ciowymi i jako rzeczownik 
oznaczaj cy ‘tego, kto nie jest chrze cijaninem czy ydem’. Zarówno 
w USA, jak i w Wielkiej Brytanii rzeczownikowa forma ethnic u ywana 
jest na okre lenie ‘czego  innego od wi kszo ci’2. 

W dramacie G owackiego poj cie „czego  innego od wi kszo ci” odnosi si  
przede wszystkim do bezdomnych, którzy zasiedlaj  terytorium nowojorskiego 
Tompkins Square Park. Czy by to by a inno , która nas nie dotyczy? „Brak 
ojczyzny staje si  losem wiata” – stwierdza Heidegger – proponuj c, by rozwa-
a  poj cia cz owiek i wiat „od strony dziejów bycia”3. Utrzymana w stylu urz -

dowym wypowied  Policjanta, swoistego sobowtóra Stra nika/Kreona z Anty-
gony Sofoklesa, w sposób wymowny potwierdza s d niemieckiego filozofa: 

To s  [bezdomni – K.B.] tacy sami ludzie jak my, tyle e nie maj  do-
mów. (…) eby nie by o gadania, mówi  od razu, e to si  tyczy nie tyl-
ko Ameryki4. 

Wed ug ostatnich danych liczba homlesów w Nowym Jorku zwi ksza 
si . I w ko cu tego roku na ka dych trzystu nowojorczyków przypada  
b dzie jeden bezdomny. To by znaczy o, e dzisiaj w teatrze jest co naj-
mniej jedna osoba, która nied ugo znajdzie si  na ulicy. I ta osoba dobrze 
wie, o kim mówi . (z u miechem) ycz  Pa stwu mi ego wieczoru5. 

                                                           

2 Tam e, s. 26–27. 
3 M. Heidegger, List o „humanizmie”, prze . J. Tischner, w: tego , Budowa , mieszka , my le . 

Eseje wybrane, prze . K. Michalski i in., Wyd. Czytelnik, Warszawa 1977, s. 102. 
4 J. G owacki, Antygona w Nowym Jorku, w: tego , Pi  i pó  (5½). Dramaty, Wyd. wiat Ksi ki, 

Warszawa 2007, s. 3. 
5 Tam e, s. 111. 
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Oprócz faktycznego/„fizycznego” problemu bezdomno ci, bezdomno ci 
jako spo ecznego problemu aktualnego dla ca ej ludzko ci, artystyczne pro-
blematyzowanie tej kwestii aktualizuje jej uniwersalne, egzystencjalne uj cie 
w oparciu o koncepcje domu i zadomowienia Eliadego, onirycznego domu 
Bachelarda, poj cia domostwa bycia Heideggera, „ziemi obiecanej” – „ziemi 
odmowy” Tischnera6. 

Wyobra enie o bezdomnych jako „czego  innego od wi kszo ci” w dramacie 
G owackiego zostaje nasilone przez fakt, e emigranci to przedstawiciele 
ró nych narodowo ci/etnosów. W parku, swoistym „pa stwie ogrodni-
czym”7 przebywaj  Portorykanka Anita, Polak Pche ka, Rosjanin Sasza. Ich 
dialogi dotycz  nie yj cego ju  Amerykanina Johna, „emigranta” z w asnego 
wyboru, prawdziwego d entelmena i arystokraty. Rozmowy postaci dramatu 
odnosz  si  tak e do Indianina, jak i Cygana, który z poczucia winy wobec 
Johna powiesi  si  na jednym z drzew w nowojorskim parku. Perypetie8 
bohaterów tocz  si  na tle periodycznie rozlegaj cego si  wycia „grubego 
wariata z Jamajki”, który „dwa tygodnie temu wepchn  dwunastoletni  
dziewczynk  pod samochód”9. 

Park – zwierzyniec – mena eria 

Umiejscowienie w parku nieucywilizowanych bohaterów G owackiego, 
którzy nie chc  korzysta  „ze zdobyczy kultury”10, posiada wyd wi k meta-
foryczny. Park to przestrze  kultywowanej, ujarzmionej przez cz owieka 

                                                           

6 Por.: K. Bahneva, O najnowszych wymiarach wielokulturowo ci. Na przyk adzie wspó czesnej litera-

tury polskiej. w: J. Szarlej, red., Cz owiek w tradycji judeo-chrze cija skiej. Wybrane zagadnienia, Wyd. 
ATH, Bielsko-Bia a 2011, s. 10–60. 

7 Por. Z. Bauman, Wieloznaczno  nowoczesna, wieloznaczno  wieloznaczna, prze . J. Bauman, 
Wyd. PWN, Warszawa 1995. 

8 Por. Arystoteles, Poetyka, w: tego , Retoryka. Poetyka, prze . H. Podbielski, Wyd. PWN, 
Warszawa 1988, s. 325. 

9 J. G owacki, Antygona w Nowym Jorku…, s. 52. 
10 „T umacz  takiemu [bezdomnemu – K.B.] – wywodzi Policjant – e ilo  gwa tów, mor-

derstw i kradzie y w schroniskach wcale nie jest wi ksza ni  na ulicach. A b dzie siedzia  pod 
dachem. A on mi odpowiada: „A na co mi to? A dlaczego?”. Dlaczego? Dlatego, mówi  mu, eby  
by  cywilizowanym cz owiekiem, korzysta  ze zdobyczy kultury, wi kszo  schronisk ma telewizj . 
A on znowu mówi: „A dlaczego?”. (…) Co on sobie do kurwy n dzy my li, e to jest kurs egzy-
stencjalny? Ja nie wiem dlaczego. Ja nie jestem filozofem, ja pracuj  w policji” (Tam e, s. 32). 
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natury, która jednak objawia lady swojej pierwotnej mocy i nieposkromio-
nego przez kultur  ywio u. 

Park, oferuj c nam obraz natury, buduje go na racjonalnej konstrukcji 
ludzkiej refleksji: od twierdzenia Pope’a o „naturze poddanej metodzie”* 

(Nature methodiz’d), po Rimbaudowskie „parki s  przyk adami pierwot-
nej natury poddanej porz dkowi sztuki znakomitej”* rozpoznajemy ukry-
te we wn trzu urbanistyczno-architektonicznego projektu si y, które 
cho  chwilowo opanowane, w ka dej chwili mog  go rozsadzi  od rodka. 
Podobnie budowla s u ca pomieszczeniu ywych kodowa a w sobie kon-
strukcj  ruiny, a tym samym sytuowa a mieszka ców w obr bie mierci. 
Nie chodzi tu wy cznie o „dialog z przesz o ci ” i o to, by budynek „nie 
pozostawa  w izolacji od g ównych strukturalnych elementów miasta”*, 
lecz o to, e mier  znajduje si  nagle w samym rodku „mieszkania”, e 
wype nione szczegó ami fasady i wn trza otaczaj  skorup  nico , której 
lady odnajdujemy wsz dzie po ród znaków triumfu i trwa o ci ludzkiego 

panowania nad substancj  wiata. W ten sposób „mieszkanie” przestaje 
oznacza  wy cznie przestrze  mieszcz c  i okre laj c  ycie jednostki, 
a zaczyna odnosi  si  do samego istnienia jednostki, nazywa jej Bycie; po-
ród pozornej pe ni obecno ci wskazuje na to, co nieobecne. W przestrze-

ni takiego mieszkania sygnalizuje swoj  „obecno ” to, co nie do ko ca 
„mieszka”, co „mieszka” tylko „k tem”, lub w ogóle nie „mieszka”, lecz na 
okre lenie czego sposobu Bycia nie mamy innego predykatu11. 

Istota parkowej przestrzeni w du ej mierze zawarta jest w historii parku 
jako terytorium cz cym natur  z cywilizacj /kultur . Dzieje parku s  nie-
roz cznie zwi zane ze zwierzy cami, które w redniowieczu powsta y 
w pobli u zamków i posiad o ci ksi cych oraz na obrze ach miast. W sposób 
naturalny oddzielone od ucywilizowanej/zurbanizowanej przestrzeni lub 
ogrodzone, zwierzy ce te s u y y do polowa  na grub  zwierzyn  oraz do 
przetrzymywania dzikich zwierz t sprowadzanych z krajów egzotycznych. 
Zwierzy ce lub mena erie, w których trzymano rzadkie okazy zwierz t, to tery-
toria obj te opiek  cz owieka i szczególnie przez niego nadzorowane. Usytuow-
ane w ród dawnych parków altany i pawilony funkcjonowa y jako miejsce od-
poczynku dla poluj cych, lecz i jako punkt strategiczny dla obserwacji zwierz t. 
Z niegdysiejszych zwierzy ców wy oni y si  pierwsze ogrody zoologiczne, które 

                                                           

11 T. S awek, Akro/nekro/polis, Kryszta  przestrzeni, http://bylecoq.w.interia.pl/text 
/akropolis.htm [oznaczone * cytaty w tek cie T. S awka pochodz  z: A. Pope, Wybór poezji; 
A. Rimbaud, Villes; R. Krier, Urban Space – K.B.] 
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umieszczone w ród naturalnej przestrzeni udost pnia y wgl d do zamkni tych 
w wolierach i klatkach przedstawicieli wiata zwierz cego. 

Idea sprawowania pieczy nad wymykaj cym si  kulturze elementem ludz-
kim, która przechodzi w wymóg nadzorowania dziko ci, jest wpisana 
w dramat G owackiego. Uosobieniem tej dziczy jest wieloetniczna zbioro-
wo  bezdomnych parku nowojorskiego, nad któr  trzeba zapanowa  
w imi  podtrzymywania porz dku spo ecznego. Periodycznie na scenie / 
w parku pojawia si  Policjant, który perswaduje publiczno ci demokratyczne 
poczynania rz du ameryka skiego na rzecz zwalczania bezdomno ci. Taka 
opieka nad lud mi, którzy gardz  zdobyczami kultury, nie jest wyzuta z racji. 
Postacie dzia aj ce w Antygonie w Nowym Jorku to ludzie, których istota pro-
blematyzuje kategori  homo sapiens. Wed ug Linneusza stanowi ona nazw  
cz owieka wspó czesnego, którego autor Systema Naturae nazwa  równie  
homo diurnus (‘aktywny w dziennym wietle’). Bohaterowie G owackiego 
nale cy do wspomnianych etnosów dzia aj  w nocy, wtedy „co  ich chwyta. 
Zaczynaj  biega  dooko a, wrzeszcze , k óci  si  ze sob ”12, nocn  por  
tak e rozlega si  straszliwe wycie „wariata z Jamajki”. „My, na przyk ad – 
oznajmia Policjant – pimy w nocy. Bo to normalne. Nie? A oni pi  
w dzie , bo to bezpieczniej”13. „Mnie si  wydaje, e to si  wi e z przyro-
d ”14 – konkluduje Pche ka, uogólniaj c „dziwne” zachowanie mieszka ców 
nowojorskiego parku. Drastycznie naruszaj ce nocn  cisz  i cz  sk adow  
egzystencji jest „ a osne wycie m czyzny” uk adaj ce si  w „lini  melo-
dyczn  wycia”15, co jaki  czas pobrzmiewaj c  w parkowej przestrzeni. Od-
czytanie dramatu na podstawie uaktywnionych wi zi mi dzy cz owiekiem 
a wiatem zwierz cym oraz dominacji pierwiastka bestialskiego nad elementem 
ludzkim, które jest nie tylko interesuj ce, lecz i po dane, nawet obowi z-
kowe, mo na poszerzy  o jeszcze dwie koncepcje filozoficzne dialogizuj ce 
z podniesionymi w sztuce G owackiego kwestiami. 

Przywo anie terminologii Baumana16 daje mo liwo  odniesienia bohate-
rów G owackiego do semantycznej i obrazowej istoty ludzi-chwastów. 
Zgodnie z koncepcj  Baumana, dotycz c  wspó czesnych kultur ogrodniczych, 
pa stwo przybieraj ce rol  ogrodnika dba o oddzielenie ro lin po ytecznych 
                                                           

12 J. G owacki, Antygona w Nowym Jorku…, s. 52. 
13 Tam e, s. 32. 
14 Tam e, s. 52. 
15 Tam e. 
16 Por.: Z. Bauman, Nowoczesno  i Zag ada. Holokaust – choroba czy produkt cywilizacji?, prze . 

T. Kunz, Wyd. Literackie, Kraków 2012. 
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od chwastów zagra aj cych prawid owemu, uporz dkowanemu rozwojowi 
spo ecze stwa. Nie mniej interesuj ca jest korespondencja tekstu G owac-
kiego z zasad  „w czaj cego wy czenia”, któr  Agamben rozwija w zwi z-
ku z poj ciem homo sacer. Wskrzeszaj c pami  o rzymskiej staro ytno ci, 
poj cie to oznacza cz owieka, który uosabia wyobra enie o „nagim yciu”, 
rozumianego jako „stref  nierozró nialno ci i ci g ego przechodzenia mi -
dzy cz owiekiem i dzikim zwierz ciem”17. Cz owiek ten, pozbawiony to -
samo ci obywatelskiej i politycznej, mo e by  bezkarnie zabity z racji swoje-
go paradoksalnego podlegania prawu, a zarazem z niego wy czenia. 

Ów paradoks czyni Agamben strukturalnym fundamentem ca ej zachod-
niej polityki od jej zarania po wspó czesno . (…) O wyrzuconym nie 
mo na orzec, czy jest poza czy wewn trz porz dku prawnego. Przemoc 
stosowana wobec cz owieka wykluczonego wykorzystuje w a nie ów stan 
niepewno ci. Mo e te  dosi gn  ka dego z nas. W tym sensie my wszy-
scy, mówi Agamben, jeste my potencjalnymi homines sacri18. 

Zachowanie si  postaci G owackiego nasilaj ce nieujarzmiony zwi zek 
z przyrod , oddzielenie bohaterów od ci le urbanistycznej cz ci miasta 
i usytuowanie ich w przestrzeni kultywowania natury nat a wpisan  w wy-
obra enie o cz owieku wi  pomi dzy pierwiastkiem ludzkim a zwierz cym. 
Podobne uj cie „kondycji ludzkiej” jest zbie ne z rozumieniem istoty cz o-
wieka zaproponowanej przez autora Homo sacer. Miko ajec pisze: 

Giorgio Agamben proponuje odmienny sposób interpretacji podmiotu. 
Rzuca si  w oczy podstawowa ró nica w uj ciu cz owieka, któr  mo na 
wyrazi  pytaniem: organizm czy podmiot? (…) Autor Wspólnoty, która 

nadchodzi zmierza w stron  krytyki podmiotu jako tworu, tylko kulturo-
wego, czy wy cznie biologicznego. Nie zadowala go tak e nazywanie 
istnienia ludzkiego homo animalis – ludzkie zwierz  ani animal rationale – 
racjonalne zwierz . Filozof projektuje tak  sytuacj  pojednania, która 
zawiesza rozziew, ró nic  dziel c  cz owieka i zwierz . Agamben propo-
nuje przesuni cie tej granicy w pole niewiedzy. Jest to pewnego rodzaju 
marzenie o pojednaniu cz owieka z jego zwierz c  natur . Jego warun-
kiem jest konieczno  zawieszenia relacji pomi dzy cz owiekiem i zwie-

                                                           

17 G. Agamben, Homo sacer. Suwerenna w adza i nagie ycie, prze . M. Salwa, Wyd. Prószy ski 
i S-ka Warszawa 2008, s. 151. 

18 L. Musia , Agamben – filozof naszych czasów?, http://tygodnik.onet.pl/1,9892,druk.html 
[dost p: 17. 11. 2012] 
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rz ciem. Ró nicy, która nie mo e zosta  sprowadzona w obr b wiedzy, 
która wy cza dzia anie antropologicznej maszyny humanizmu (antropo-
centryzmu). Zgoda na w asn  biologiczn  sko czono , zwierz co  
wymaga przemiany nastawienia do wiata19. 

„Nie jak niewolnik,  

lecz jak brat on zgin ”20 

Nie tylko teoria Agambena o nagim yciu, nawi zuj ca do Arystotelew-
skiego wyobra enia cz owieka jako politikon zoon – istoty ywej, dzia aj cej 
w pa stwie, zwraca nas ku staro ytno ci. Porównanie Ameryki do Imperium 
Romanum wyst puj ce w wypowiedziach wspó czesnych polityków aktuali-
zuje zbie no ci pomi dzy demokratycznym ustrojem antycznej (helleni-
stycznej) Grecji, której zasady organizacji spo ecze stwa rozwija Imperium 
Rzymskie, a demokracj  ameryka sk . 

Od czasów staro ytnego Rzymu adne pa stwo nie zdominowa o tak 
bardzo pozosta ych – wypowiada si  w 2002 r. Joseph S. Nye o Stanach 
Zjednoczonych21. 

U progu nowego tysi clecia – pisze Henry Kissinger – Stany Zjednoczo-
ne dzier  na wiecie prymat, jakiego nie posiada y nawet najwi ksze 
z dawnych imperiów22. 

Policjant w dramacie Antygona w Nowym Jorku konkluduje: 

bo jeste my w Stanach Zjednoczonych, w sercu wiatowej demokracji, 
i ca y wiat si  na nas patrzy23. 

Nie tylko dzisiejsza demokracja ameryka ska ma wpisan  niechlubn  histo-
ri  niewolnictwa i z owieszczy podbój ludów „dzikich”. To samo  etniczna 
                                                           

19 M. Miko ajec, Arcyludzkie i zwierz ce na przyk adzie „Pami tnika Stefana Czarnieckiego” Witol-

da Gombrowicza, „ wiat i S owo” 2010, nr 1 (14), s. 122–123. 
20 Sofokles, Antygona, prze . K. Morawski, Wyd. Zielona Sowa, Kraków 2004, s. 39. 
21 Z. Bauman, Europa niedoko czona przygoda, prze . T. Kunz, Wyd. Literackie, Kraków 

2005, s. 73. 
22 Tam e. 
23 J. G owacki, Antygona w Nowym Jorku…, s. 56. 
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wspó czesnego Europejczyka jest obci ona mianem niewolnika/barba-
rzy cy. To nieszczytne „dziedzictwo” wywodzi si  ze staro ytno ci. 

Europa przywyk a dzieli  wiat na cz  „cywilizowan ” i „barbarzy -
sk ”, nie u wiadamiaj c sobie i/lub nie chc c przyj  do wiadomo ci tego, 
z czym dzisiaj zaczyna si  wreszcie godzi , a mianowicie, e „najwi ksze-
go barbarzy stwa dopuszcza a si  z pewno ci  nie ta strona, której przy-
pisywano barbarzy skie sk onno ci”, nawet je li przemoc i nieludzkie 
metody dzia ania nie cechowa y wy cznie naje d ców24. 

Gloryfikuj c grecki antyk, w tym i demokratyczne modele funkcjonowania po-

lis, poniek d zapominamy, e zarówno praktyczne/ yciowe wymiary demokra-
cji, jak i teorie ówczesnej pa stwowo ci „u wi caj ” pryncypia postrzegania nie-
-Greka jako osoby niewolnej i barbarzy skiej. Dla Arystotelesa zwierz co  
(bydl co /bestialsko ) jawi si  jako wyraz natury niewolniczej i wyk adnik 
barbarzy stwa25, je li za  dalej zostaniemy przy pismach Stagiryty, to warto 
zauwa y , e s ynne dzie o Polityka okre la jako osob  niewoln  i barbarzy sk  
nie-Greka. Jeden z toposów, wspólnych miejsc, mi dzy Pa stwem Platona i Polityk  
Arystotelesa odnosi si  do teorii cz owieka zniewolonego. Postrzeganie niewol-
nika jako „ ywego narz dzia” jest zgodne z „ogólnym prawem natury”. Stagiry-
ta zaznacza, e niektórzy „w adz  pana nad niewolnikiem” uwa aj  za „prze-
ciwn  naturze”, za narzucon  przez prawo niesprawiedliwo  „na gwa cie opar-
t ”26. To jego zdaniem jednak nie mo e si  odnosi  do narodu greckiego, który 
jest „odwa ny i twórczy”, 

[d]latego trwale utrzymuje sw  wolno  i ma najlepsze urz dzenia pa -
stwowe, a by by w stanie panowa  nad wszystkimi narodami, gdyby si  
w jedno pa stwo zespoli 27. 

Na pocz tku za  Polityki, opieraj c si  na twórczo ci s ynnego Eurypidesa, 
Arystoteles wywodzi: 

                                                           

24 Z. Bauman, Europa niedoko czona…, s. 65. 
25 „Niewykszta cony ogó  objawia natur  zgo a niewolnicz , wybieraj c tryb ycia odpo-

wiedni dla byd a” (Arystoteles, Etyka nikomachejska, prze . D. Gromska, Wyd. PWN, War-
szawa 1982, s. 10). 

26 Arystoteles, Polityka, prze . L. Piotrowicz, Wyd. PWN, Warszawa 2008, s. 29. 
27 Tam e, s. 193. 
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S uszn  jest rzecz , by Hellenowie nad barbarzy cami panowali28, jako e 
barbarzy ca a niewolnik – to z natury jedno i to samo29. 

W sukurs my li, e „nic za  nie jest pi kne, co jest naturze przeciwne”30, 
Stagiryta konkluduje: 

Oswojone zwierz ta s  bowiem z natury lepsze od dzikich, a dla nich 
wszystkich korzystniejsz  rzecz  jest s u y  cz owiekowi, bo w ten spo-
sób chroni  si  przed zniszczeniem. Tak jest równie  z rodzajem m skim 
i e skim, z których pierwszy jest z natury silniejszy, drugi s abszy; tote  
ten panuje, a tamten mu podlega. (…) Ci, którzy w takim stopniu stoj  
poni ej drugich, w jakim dusza góruje nad cia em, a cz owiek nad zwie-
rz ciem (…) ci tedy s  z natury niewolnikami31. 

Poj cie niewolnik u Arystotelesa unicestwia rozró nienie pomi dzy nie-
-Grekiem a zwierz ciem. Wywodz ca si  z pism staro ytnego filozofa znacze-
niowa zbie no  nie-Grek – niewolnik – zwierz  i zaktualizowana w dramacie 
relacja pomi dzy etnicznie zró nicowanymi bezdomnymi a dzikimi zwierz -
tami znajduje swoiste potwierdzenie w historii poj cia etnos (tak e z okresu 
staro ytnej Grecji). Semantyka terminu wskrzesza pami  o jego mo liwo ci 
nazywania grupy ludzi, lecz i grupy zwierz t, stada ptaków; (po Homerze) 
etnos oznacza ‘naród, lud’, a pó niej „obce, barbarzy skie ludy; nie-
-Ate czycy”32. W biblijnej grece za  etnos to „nie ydzi, poganie”33. Termin 
genos (z greki ‘rasa, ród lub krewni’)34, oznaczaj cy okre lon  grup  i podgru-
p  pochodzenia „b d c  czym  mniej ni  naród”35, „jest bli ej powi zany 
z poj ciem rodziny, potomstwa i pochodzenia”36. Jako jedno z poj  defi-
niuj ce klasy zwierz t lub ludzi, termin genos przenika do nowo ytnej biolo-
gii, gdzie zostaje zaadaptowany „dla królestwa zwierz t i ro lin”37. Genos 
                                                           

28 „Cytat zapewne z Eurypidesa (Ifigenia w Aulidzie); w pe nym brzmieniu: «Grecy maj  
barbarzy com rozkazywa  a zasi  barbarzy cy ludom greckim! Ludem wolnym s  Greko-
wie. Za  s ugami barbarzy cy» (prze . J. Kasprowicz)”. (Arystoteles, Polityka…, s. 26). 

29 Tam e. 
30 Tam e, s. 188. 
31 Tam e, s. 30–31. 
32 S. Fenton, Etniczno …, s. 26. 
33 Tam e. 
34 Tam e, s. 27. 
35 Tam e, s. 28. 
36 Tam e, s. 27. 
37 Tam e, s. 28. 
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razem z jego aci skim odpowiednikiem genus daj  angielskie genus – „termin 
u ywany w naukach biologicznych na oznaczenie ‘rodu, rasy, rodzaju’”38. 
Fenton pisze: 

Genos wszelako pojawia si  w angielskim genocide (ludobójstwo), rozmy l-
nej eksterminacji grup etnicznych i narodowych39. 

Wed ug informacji zaczerpni tej przez Pche k  od policji, w przygotowa-
niu jest plan, który „ostatecznie” ma rozwi za  problem bezdomnych40. 
Znamienna pod tym wzgl dem jest wypowied  Policjanta dotycz ca „ wie-
ych pomys ów” burmistrza Nowego Jorku „na temat Tompkins Square 

Park”41. Wpisane w te fragmenty dramatu skojarzenie z losem ydów pod-
czas drugiej wojny wiatowej nie jest przypadkowe – Anita, Sasza, Pche ka 
to mieszka cy wspó czesnego getta, w które noc  przekszta ca si  park no-
wojorski. Idée fixe Anity, aby wykra  cia o Johna z Potter’s Field, gdzie 
„grzebi  ludzi w nieoznakowanych grobach”42 i pochowa  ukochanego we 
w asnym prywatnym grobie, „blisko rodziny i przyjació ”43, alkoholizm Sa-
szy, zaawansowana, mo na by rzec, „odlotowa” epilepsja Pche ki, który 
podczas ataku fruwa „jak ptak”44, czym góruje nad s abymi, „niezdarnymi” 
epileptycznymi atakami Indianina („A on leci na pysk i si  tylko t ucze po zie-
mi”45) – to tylko niektóre symptomy „niecywilizowanego” zachowania bohate-
rów G owackiego. Podobne objawy spo ecznie „nieunormowanego” post po-
wania, jak czytamy u Foucaulta46, wymagaj  wyizolowania, nadzoru i kary. 

Czy przyj cie antropocentrycznego punktu widzenia pozwala na pogodze-
nie si  z cierpieniem ludzi upodobnionych do zwierz t, z m k  istot „ni -

                                                           

38 Tam e. 
39 Tam e. 
40 J. G owacki, Antygona w Nowym Jorku…, s. 78. W pierwszej publikacji dramatu koncepcja 

o przysz ym ostatecznym rozwi zaniu problemu bezdomnych jest jeszcze bardziej zaostrzo-
na. Por.: J. G owacki, Antygona w Nowym Jorku, „Dialog”, Biblioteka Narodowa, Warszawa 
1992, nr 10, s. 26. 

41 J. G owacki, Antygona w Nowym Jorku, w: tego , Pi  i pó  (5½). Dramaty…, s. 94. 
42 Tam e, s. 62. 
43 Tam e, s. 59. 
44 Tam e, s. 42. 
45 Tam e. 
46 Por.: M. Foucault, Historia szale stwa w dobie klasycyzmu, prze . H. K szycka, Wyd. PIW, 

Warszawa 1987 oraz tego , Nadzorowa  i kara . Narodziny wi zienia, prze . T. Komendant, Wyd. 
Aletheia, Warszawa 1998. 
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szych”? T. S awek przypomina o niezb dno ci pojmowania humanizmu 
jako humanimal. Nakre lone przez G owackiego zezwierz cenie niektórych 
ludzkich postaci aktualizuje mo liwo  mówienia o wspólnocie cz owieka 
i zwierz cia jako trafionych „udarem, jakim jest bycie pojmowane poza ka-
tegori  powszechnej codzienno ci”, jako wspólnot  „uderzonych” albo 
mo e, jak chcia by Pato ka47, „wspólnot  zachwianych”48. 

W jakim stopniu pochodzenie etniczne determinuje nasze zachowanie 
spo eczne? Czy mo na mówi  o „fatalizmie” to samo ci etnicznej49 okre la-
j cym wybór egzystencjalny cz owieka i jego dzia anie we wspó czesnym 
wiecie, dla którego jednym ze wzorów jest demokracja ameryka ska? 
Mo e najpierw o kwestii pierwszej, dotycz cej relacji mi dzy to samo ci  

etniczn  a dzia aniem spo ecznym. Tekst G owackiego w sposób paradok-
salny na pierwszy rzut oka czy przedstawicieli wiata s owia skiego – Ro-
sjanina Sasz  i Polaka Pche k  z Portorykank  Anit . W a nie reprezentanci 
tych grup etnicznych staj  si  wyrazicielami pryncypiów yciowych niezgod-
nych z zasadami funkcjonowania ameryka skiego spo ecze stwa. Wydaje 
si , e dla G owackiego wa niejsze od wyjawienia ró nic etnicznych jest 
zaprezentowanie typów ludzkich (psychologicznych), których przedstawiciele 
– osobno i razem – aktywizuj  pami  o wci  jeszcze ywym przywi zaniu 
do kultur tradycyjnych, do form funkcjonowania spo ecze stw nastawionych 
na wspólnotowy model bycia, wyabstrahowany od prosperity i w adzy jednostki. 
Podobne wyobra enie o kulturze/etnosie wi e tragiczn  egzystencj  przed-
stawicieli S owian i Portorykanki. Aby wyt umaczy  zaistnienie tej dziwnej 
etnicznej wi zi, by  mo e powinni my si gn  do tradycyjnego postrzegania 
S owianina przez „cywilizowane” narody Europy jako der Sklave, niewolnika, 
cz owieka niezdolnego do pracy twórczej. Maria Janion pisze: 

S awianie, tak, S awianie. Toczy  si  w czasach romantyzmu spór o „a” 
lub „o” w nazwie plemienia. „S awianie”, bo od „s awy”, „synowie s a-
wy”, jak pisa  Jan Pawe  Woronicz. „S owianie”, bo od „s owa”, od S o-
wa, które by o na pocz tku. Mickiewicz w prelekcjach paryskich wywo-
dzi : „S owianie znaczy lud s owa, a raczej S owa Bo ego”. S owo 

                                                           

47 J. Pato ka, Eseje heretyckie z filozofii dziejów, prze . A. Czcibor-Piotrowski, E. Szczepa ska, 
J. Zychowicz, Wyd. Aletheia, Warszawa 1998. 

48 T. S awek, Zwierz , cz owiek i wspólnota losu. O w ach, drozdach i tym co jest nami, w: J. Kurek, 
K. Maliszewski, red., Zwierz ta i ludzie, Wyd. MDK „Batory”, Chorzów 2011, s. 28–29. 

49 W. elazny, Etniczno . ad – konflikt – sprawiedliwo , Wyd. Pozna skie, Pozna  2006, 
s. 51–62. 
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u S owian zawiera w sobie „poj cie wi tobliwo ci i twórczej pot gi”. 
Ale za tymi chlubnymi genealogiami czai a si  jeszcze inna etymologia: 
der Slawe – der Sklave. Niewolnik, rab, poddany. S owia szczyzna bowiem 
sta a si  miejscem zaboru ludzi naje d ców, ale te  i nabywania niewol-
ników przez skandynawskich kupców, którzy pozyskiwali w ten sposób 
„towar na wymian  ze wiatem islamu, towar tam poszukiwany, cenio-
ny”. (…) Utopie, wizje, legendy, mity, fantazmaty literatury i fantazmaty 
idei – to one stanowi  osnow  nurtuj cych nas nowo ytnych obrazów 
S owia szczyzny. Musia y one stale ciera  si  z góruj cym na Zacho-
dzie, wynikaj cym z poczucia cywilizacyjnej wy szo ci „przekonaniem 
o organicznej niedoskona o ci narodów niezachodnich”50. 

Pejoratywne konotacje, które towarzysz  tradycyjnemu (a poniek d i wspó -
czesnemu) postrzeganiu S owianina, s  typowe dla charakteryzowania Laty-
nosów, przybyszy z Ameryki aci skiej, odbieranych przez Amerykanów 
jako ludzi pracy, „roboli”. Uogólniaj c podzia y etniczne spowodowane 
stereotypami, W. elazny konkluduje: 

W ameryka skim kontek cie, mówi c o Portoryka czyku, wiadomo, e 
mówi si  o „robolu” (…)51. 

Wspomniana charakterystyka jest interesuj ca tak e w kontek cie etnicz-
no-rasowego (samo)okre lenia Portoryka czyków. W USA stanowi ono 
uzasadnienie przynale no ci lub nieprzystawalno ci Latynosów do grup 
spo eczno ciowych obj tych dyskryminacj . Podobna klasyfikacja po rednio 
odnosi si  do „klasycznego” dla ameryka skiego spo ecze stwa problemu 
niewolnictwa52. Druga po owa XX w. pot guje tradycyjnie trudno urzeczy-

                                                           

50 M. Janion, Niesamowita s owia szczyzna. Fantazmaty literatury, Wyd. Literackie, Kraków 
2007, s. 25–27. [badaczka powo uje si  w cytowanym fragmencie na: A. Witkowska, „Ja, g upi 

S owianin”; A. Mickiewicz, Dzie a; H. Samsonowicz, Miejsce Polski w Europie; E.M. Thompson, 
Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm – K.B.] 

51 W. elazny, Etniczno . ad…, s. 61. 
52 S. Fenton, Etniczno …, s. 53. W zwi zku z pojawieniem si  Portoryka czyków na ame-

ryka skim rynku pracy warto przytoczy  zdanie S. Fentona: „Latynosi i Amerykanie pocho-
dz cy z Azji przerwali dominacj  bia o-czarnego dyskursu, chocia  pojawienie si  terminu 
«ludzie kolorowi» mog oby by  postrzegane jako mo liwo  zast pienia poprzedniego dys-
kursu czym  bardzo podobnym. Co wi cej, pojawienie si  Latynosów i zjawiska cz ciowo 
reaktywnej etniczno ci bia ych oznacza o, e znaczenia rasy i etniczno ci s  niepewne. Zara-
zem nie uleg a zmniejszeniu waga, jak  dla ameryka skiej narodowo ci przedstawia rasa 
i etniczno ” (S. Fenton, Etniczno …, s. 63). 
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wistnian  asymilacj  grup etnicznych. Wed ug badaczy procesów asymila-
cyjnych53 

ywotno  pi ciu podstawowych grup etnicznych Nowego Jorku, to jest 
Murzynów, Portoryka czyków, ydów, W ochów i Irlandczyków (…) 
nie tylko nie zanika (…), lecz wy ania si  „nowa etniczno ”. 

Okre lana jako ethnoclass nowa etniczno  osadza si  nie na wi zach kultu-
rowych, a na relacjach ekonomicznych i zawodowych. Nowopowsta y wa-
riant grup etnicznych potwierdza wyra nie tendencj  do ich wyra nego od-
stawania od „ogólnego modelu spo ecze stwa ameryka skiego proweniencji 
brytyjsko-germa skiej”54. 

No có , pewnym ludziom nie mo na pomóc55 

– konkluduje Policjant w finale dramatu Antygona w Nowym Jorku. 

„Powiedzia e  NAS”56 

„S owa i rzeczy”, w oparciu o które Portorykanka – wed ug modelu trady-
cyjnego spo ecze stwa – bole nie d y do zadomowienia si  w z owieszczej 
rzeczywisto ci, to szcz tki, odpady, pozosta o ci po ludzkim yciu w anty-
humanizmie57. Niezmiennie towarzysz cy Anicie „metalowy wózek delikate-
sowy, zawieraj cy ca y jej dobytek”, jest na adowany plastykowymi torbami, 
które s  „wypchane ubraniami (…), [n]a szczycie le y ró owy telefon”. Sama 
bohaterka „[m]a na g owie troch  za ma  czapk  z nausznikami. Ubrana 
jest w d ugi kolorowy p aszcz, m skie buty i r kawiczki bez palców”58. Jej 
ostatni prezent dla Johna to kaszmirowy niebieski sweter „jakiego  nieszcz -

                                                           

53 W. elazny, Etniczno . ad…, s. 44. [badacz powo uje si  w cytowanym fragmencie na: 
N. Glazer, D. Moynihan, Beyond the Melting-Pot. The Negroes, Puerto Ricans, Jews, Italians and Irish 

of New York City – K.B.] 
54 Tam e. 
55 J. G owacki, Antygona w Nowym Jorku, w: tego , Pi  i pó  (5½). Dramaty…, s. 111. 
56 Tam e, s. 102. 
57 Por.: M. Foucault, S owa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, prze . T. Komendant 

i A. Tatarkiewicz, Wyd. s owo/obraz terytoria, Gda sk 2005. 
58 Tam e, s. 33. 
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nika”, który dosta a „z ko cio a”59, a nabytek – stanowi cy przedmiot jej 
dumy – to torba Palomy Picasso, za któr  powinna dosta  cztery dolary. 
Lévi-Strauss podczas wyk adów w Tokio powiedzia : 

Mówi c o spo ecze stwach, które nazwali my zacofanymi podczas na-
wi zywania z nimi kontaktów w XIX wieku, zapominamy o niezwykle 
wa nym fakcie: spo ecze stwa te by y ju  tylko prze ytkami, okaleczo-
nymi resztkami pozosta ymi po wstrz sach, które sami po rednio b d  
bezpo rednio wywo ali my60. 

„Przek adaj c” na j zyk artystyczny wizerunek bezdomnych zamieszkuj -
cych nowojorski park, mo na powiedzie , e to wiat Hieronima Boscha, 
genialnego szesnastowiecznego artysty, którego przywo a  Claude Lévi-
-Strauss, mówi c o zapocz tkowanym przez cywilizacj  przemys ow  znisz-
czeniu „egzotycznych krain i ich ludów”. Nale cy do kultur, w których 
lady spo ecze stw okre lanych przez s ynnego antropologa jako „zimne” s  

wci  odczuwane, cz onkowie bezdomnej zbiorowo ci s  przywi zani do 
duchowo ci, która osnuta jest na 

ca o ci stosunków, jakie ludzie utrzymuj  ze wiatem; spo ecze stwo za-
sadza si  g ównie na relacjach, jakie ludzie utrzymuj  mi dzy sob . Kul-
tura wytwarza ad: uprawiamy ziemi , budujemy domy, tworzymy wyro-
by r kodzielnicze61. 

Swoisty lad wa nej w przesz o ci istoty zbiorowo ci, ogó u, nostalgii za 
pi knem, którym jest ca o 62, stanowi w dramacie G owackiego zaakcen-
towane znaczenie zaimka nas – poj cia nadrz dnego dla zadomowienia si  
w wiecie. Cz owiek jest istot  spo eczn , istota ludzka nigdy nie yje sama. 
W imi  obrony swojej to samo ci indywiduum mo e zdecydowa  si  na 
wyzwolenie si  z wi zów spo ecznych, na zerwanie relacji z drugim, na 
zbuntowanie si  przeciwko w adzy „ty”. Odizolowanie, separacja nie sprzyja 
wytwarzaniu swojego „ja”, nie wspomaga rozpo cierania si  osobistego 

                                                           

59 Tam e, s. 34–35. 
60 C. Lévi-Strauss, Od prehistorycznego krzemienia do nowoczesnej ta my przemys owej, 

http://www.cochise.com.pl/od_prehistorycznego_krzemienia.html [dost p: 04.08.2012]. 
61 Tam e. 
62 Bohater Imienia ró y rozwa a: „Bowiem trzy rzeczy przyczyniaj  si  do stworzenia pi kna – 

przede wszystkim niepodzielno  lub doskona o , i dlatego za brzydkie mamy rzeczy nie b d -
ce ca o ci  (…)” (U. Eco, Imi  ró y, prze . A. Szymanowski, Wyd. PIW, Warszawa 2002, s. 86). 
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projektu rzeczywisto ci na okalaj c  realno , przekszta cania si  indywidu-
alnego wiata w dobro wspólne. 

Wed ug Tischnera cz owiek samotny mo e zbudowa  jedynie kryjówk , 
wybudowanie domu wymaga obecno ci dwojga – ja i ty. 

Cz owiek nie mo e zadomowi  si  w samotno ci. Samotni buduj  cele, 
inni wznosz  kryjówki. Zadomowienie jest owocem kobiecej i m skiej 
wzajemno ci. Zak ada ono jako natur  p e . (…) Na tym polega istota 
wzajemno ci, i  cz owiek ofiaruje drugiemu to, co w ogóle staje si  mo -
liwe dzi ki obecno ci drugiego przy nim63. 

Semantyczna i artystyczna funkcja, uwypuklonej w Antygonie w Nowym Jor-
ku, formy zaimkowej nas przywo uje wspomnienie j zyka naszych przod-
ków, staro-cerkiewno-s owia skiego, który dla zaznaczenia tre ci odnosz -
cych si  jedynie do dwóch osób stosuje liczb  podwójn . Anita, „uczepiona 
kurczowo” Saszy, zwraca si  do ukochanego: 

ANITA 
(…) Powiedzia e  NAS. Dwa razy powiedzia e  NAS. To wszystko Bóg. 
To za to, e pochowa am Johna. Tylko nie wypieraj si . Powiedzia e  
n a s  [podkre l. – J.G.]64. 

„Kurczowe uczepienie si ” tej nienowoczesnej, wr cz anachronicznej fi-
gury egzystencjalnej skazuje Anit , Pche k , Sasz  na przegran , na zag ad  
– mówi c j zykiem historii niedalekiej przysz o ci. 

Opowie  Portorykanki zwraca uwag  na d entelme skie zachowanie 
przyjaciela, który wstawia si  za Anit  przed próbuj cymi j  poni y  amery-
ka skimi policjantami. Obronienie honoru ukochanej kobiety to zapomnia-
ny przywilej i obowi zek d entelmena, arystokraty, którym jest John nie 
tylko z racji swojego pochodzenia, lecz i ze wzgl du na swoje codzienne 
zachowanie. W wypowiedzi samotnej kobiety powraca nostalgia za chwilami 
wspólnie prze ytymi z Johnem, jak i wspomnienie o krótkotrwa ym urze-
czywistnieniu pragnienia bycia jego kobiet . Zaakcentowane przez Anit  
znaczenie wyrazu „moja kobieta”, którym John okre la swoj  przyjació k  
przed w adzami ameryka skimi, budzi skojarzenie z sensem niegdysiejszej 

                                                           

63 J. Tischner, wiat – ziemia obiecana, w: tego , Filozofia dramatu, Éd. du Dialogue, Paris 
1990, s. 187–188. 

64 J. G owacki, Antygona w Nowym Jorku, w: tego , Pi  i pó  (5½). Dramaty…, s. 102. 
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podwójnej formy zaimkowej jako gramatycznego znaku intensywnie prze-
ywanego sojuszu pomi dzy dwojgiem ludzi. S owa Amerykanina wskrze-

szaj  pami  o istocie mi o ci jako uczuciu zwi zanym z wzajemn  przyna-
le no ci . 

John to cz owiek fikcja, to upersonifikowane wspomnienie o cz owieku, 
który nie yje i który jeszcze za ycia by  enigm , zagadk . Tajemnica, której 
wyrazem jest tak e jego milcz ca postawa, periodycznie przypominana przez 
bliskich, czy, jednoczy mieszka ców parku. T  rol  Johna poetycko obra-
zuje go b, o którym opowiada Anita. Patrz cy na Portorykank , u miecha-
j cy si  do niej i machaj cy skrzyd ami ptak aktywizuje tradycyjne pojmowa-
nie go bia jako istoty stworzonej do przynoszenia wiadomo ci, sprzyjaj cej 
komunikacji mi dzyludzkiej. Wyró niaj ca go niebieska kropka nad dziobem 
budzi skojarzenia ze ladem/znakiem arystokratycznego ducha Johna, jego 
b kitn  krwi . 

Milczenie, które zachowuje John po swojej pi cioletniej tajemniczej nieo-
becno ci w parku, nie mo e by  wyabstrahowane od istoty periodycznie 
przeprowadzanych przez policj  akcji „zaawansowanego oczyszczania” 
Tompkins Square Park ze szczególnym uwzgl dnieniem „od razu fazy trze-
ciej”65. „Rozwalili mu pa k  g ow , skuli nas i zabrali na komisariat”66 – 
przypomina sobie Anita. „Reszta nie jest milczeniem, ale nale y do mnie”67 
– oznajmia tytu owy bohater Trenu Fortynbrasa Herberta. Historia milcz cego 
za ycia Johna i jego zagadkowe znikni cie z Potter’s Field, o którym nie 
pisze Horatio, a rejestruje sprawozdanie Policjanta, to informacja o roz-
strzygni ciu „sprawy” jednego z bezdomnych „frajerów”, „naszego faceta”, 
którego cia o „znale li w piwnicy na rogu Sze dziesi tej Drugiej Ulicy 
i Pi tej Alei. (…) Jest cia o, czyli po sprawie”68. 

Wa na dla ka dego z bezdomnych w nowojorskim parku osobowo  Joh-
na jest rozpoznawalna przez Anit  tak e przez pryzmat ameryka skiego 
obywatelstwa martwego przyjaciela. Wed ug Portorykanki stanowi ono ar-
gument uniemo liwiaj cy pochowanie Johnny’ego na Potter’s Field, gdzie 
grzebi  tylko przest pców, wyrzutków, n dzarzy bez nazwiska i dokumen-
tów69, cudzoziemców. Obywatelstwo Johna, zdawkowo zaznaczone w jednej 
z replik Anity, rozp ywa si  w przywo anej w dramacie idei ojcostwa. Problem 
                                                           

65 Tam e, s. 111. 
66 Tam e, s. 93. 
67 Z. Herbert, Tren Fortynbrasa, w: tego , Wiersze zebrane, Wyd. a5, Kraków 2008, s. 272. 
68 J. G owacki, Antygona w Nowym Jorku, w: tego , Pi  i pó  (5½). Dramaty…, s. 94. 
69 Tam e, s. 37. 
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praw obywatelskich „narodu Stanów Zjednoczonych” to wielki temat ame-
ryka skiej historii, której poznanie jest niemo liwe bez uwzgl dnienia feno-
menalnej roli ojców za o ycieli USA (Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, 
John Adams, George Washington i in.), twórców Deklaracji niepodleg o ci Sta-
nów Zjednoczonych (1776) i Konstytucji Ameryka skiej (uchwalona 1787, wesz a 
w ycie 1789). Wzoruj c si  na koncepcjach o wieceniowych dotycz cych 
praw i obowi zków rz du wzgl dem obywateli, Deklaracja niepodleg o ci „uwa-
a za prawd  oczywist ”, e: 

wszyscy ludzie stworzeni s  równymi, e Stwórca obdarzy  ich pewnymi 
nienaruszalnymi prawami, e w sk ad tych praw wchodzi prawo do ycia, 
wolno ci i d enia do szcz cia70. 

Zastosowane w Deklaracji niepodleg o ci po czenie „naturalnych” praw 
cz owieka z prawami obywatelskimi – wa ne tak e ze wzgl du na Deklaracj  
Praw Cz owieka i Obywatela z 1789 r. – problematyzuje nierozstrzygni t  kwe-
sti  relacji mi dzy poszanowaniem jednostki ludzkiej obj tej prawem natury 
i podlegaj cej prawu stanowionemu. G oszona przez ojców za o ycieli zasa-
da uznania prawa naturalnego za nadrz dne i tym samym poszanowanie 
wolno ci, równo ci i godno ci cz owieka jako bytu samoistnego jest niero-
zerwalnie zwi zana z obowi zkiem przestrzegania i bronienia tych wysokich 
warto ci przez ameryka ski rz d. 
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In The Trap Of Ethnicity. J. G owacki’s Play Antigone in New York 

The paper questions the possibility, suggested by the etymology of the term „ethnicity”, to 
relate this term to representatives of „foreign”, „uncivilized”, „barbarian” nations. A similar 
meaning of „ethnicity” is revealed in Janusz G owacki’s play Antigone in New York. The fate 
of dramatic personae throws new light on Aristotle’s perception of the link between barba-
rism and unfree, slavery existence. The past meanings of concepts „ethnicity” and „ethnic” 
are being summarized in reference to C. Lévi-Strauss, Z. Bauman and G. Agamben’s theoret-
ical approaches to the way contemporary civilization relates to representatives of nations that 
have traditionally been excluded from the cultural development of „civilized” societies. 

Keywords: ethnicity, slave, Slavs, Latin-American, barbarism, civilization 


