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Antygona wszystk ich czasów 

„ Wspólhochać przssz.łam, nie 
wspólnie nienawidzić" . 

Sofokles „ A11l)}gona 

J eain Anouilh, autor „Antygony" należy 
.J1iewątpliwie do najbardziej cenionych 
współczesnych dramatopisarzy francu
skich . Georges Sion w dmele „Teatr fran
cuski w latach międzywojennych" twier
dzi dosłownie, że „Mimo swych manii 
Jean Anouilh jest najoryginalniejszym ta
lentem ostatnich lat". Ta opinia znanego 
krytyka francuskiego dotąd coraz bardziej 
się a firmuje. W Polsce pisarz ten znany 
jest zaledwie od niewielu lat. Jego „Sko
wronka" wystawił dramatyczny zespół 
telewizyjny w Warszawie w reżyserii 
Szpakowicza, „Zapr oszenie d zamku" 
Teatr Współczesny, „Antygonę" '.4aś grał 
niedawno krakowski Teatr Stary. Obszer
niejszy artyikuł poświęciła w Polsce dzie
łom tego pisarza J adwiga Kukułczainka 
w numerze piątym „Twórcz.ości" z r . 1956. 
Artykuł ten nosi tytuł „Anouilh - piewca 
buntu i miłości" . 

- „Jakże oddać bogactwo myślowe 
dialogu Anouilha? - zastanawia się au
torka tego artykułu . - ,Prawdziwie fran
ską subtelność odczuwania, znajomość naj
mniejszych drgnień duszy ludzkiej i to 
wszystko w połą<!zeniu z widzeniem ludzi 
okiem saityryka„. Dialog Anouilha jest 
dowcipny pmwadzony wirtuozowsko, po
dany w pięknei literackiej formie. Jest 
poza tym pr awdziwym ścieraniem się po
glądów, gdzie każdy z antagonistów ma 
swoją rację . 

Anouilh łączy wdzięk Musseta z humo
rem Shawa i lekkością Giraudoux . P oezja 
jego replik, rozwiązanie niektórych scen , 
każą nam zapomnieć o pewnych rozko
szowaniach się autora w czerwonym k0-
Jorze j nędzy, co zresztą robi, chcąc spo
łeczeństwa lepszego i nietragicznej mi
łości". 



Pisarz ten debiutował w Paryżu w r. 
1931 sztuką „Łasiczka" . W r oku następ
nym wystawia „J ezabel" , w r . 1934 „Dzi
kuskę" . Pisze 1I1aStępnie i wystawia „Ro
mea i Janeczkę" , „Spotkanie w Senlis", 
w r. 1938 „Pasażera bez bagażu", 
w r. 1942 „Antygonę" , w r . 1946 „Medeę", 
w r. 1953 „Skowronka", dalej „Bal zło
dziei", „Próbę lub ukaraną miłość", „Za
proszenie do zamku" Iii inne sztwki. 

Anouilha można nazwać pisarzem ogr a
niczonego optym izmu biologicznego. 
Z an alizy j go twórczości , szczególnie 
utworów wcześniejS"Zych, wynika, że mło
dzi mają naturalne skłonności do dobreg::> 
i buntują się przeciw star szym. Ten bunt 
młodych jest na ogół :zgodn y z rzeczywi
stością nie tylko czasów dzisie jszych lecz 
i tych co n ajmnie j sprzed paru tysięcy 
lat, ale Ainoudlh jest specjalistą od poka
zywania star ych praw d w nowych szatach 
wieczn ej aktualności , można by więc go 
nazwać ur odzonym klasykiem. 

Te wszystkie anouilhowskie cechy 
twórczości występują w całej okazałości 
w „Antygonie". Prem iera je j odbyła się 
w czas.ie ubiegłej wQjny w teatrze „Ate
lier " w Paryżu. Swoje z n iej wrażenia 
tak opisu je znany pL<>ar z francuski Roger 
Garaud : „sala była wypełniona po brze
gi, podobnie jak sala V,ieux Colombier , 
gdzi grano „przy drzwiach zamkniętych" 
Sartre'a. Po wyjściu z tych spektakli na
suwała się tylko jedna logicma myśl: 
jeśli świat jest rzeczywiście taki, jak to 
insynuują autorzy i j eżeli go nie m~na 
zmienić, nie pozostaje nic in nego, jak gr·o
m adnie utopić się w Sekwanie". 

O pesymiźmie „gnijącego" Zachodu pi
sało się wiele. Poglądom tym dał zaTys 
filozoficznego systemu w swym słynnym 
dziele Oswald Spengler. Pesymirmn ten 
i beznadziejność są głównymi argumenta-· 
m i działania ludzi mająe;ych upodobania 
„rozk oszowania się w crerwonym k olor ze" 
o co Jadwiga Kukukza.nka posądza rów
nież i autora „Antygony". Niewątplii.Wie 

4 

autor ten godzi najdotkliwiej w dzisiejszy 
system orgainirowania życia zbior owego, 
a bar dzo by się chciało powiedzii.eć we 
wczorajszy, godzi wprost w podstawy rży
cia starego świata i jest jednym z tych, 
które dają zachętę do ~erokiej dyskusji 
na ~dnii.<."'Ze tematy bytu ludzkiego w 
hamletowskich iście r ozmiarach, co głów
nie skłoniło teatr olsztyńska-elbląski do 
pokazania go na scenie. Dziwnym się te
dy wydaje, że odbyta parę miesięcy temu 
premiera krakowska „Antygony" tej sze
rokiej dyskusji n ie wywołała . Teatr ol
sztyńsko-elbląski m a zasięg daleko spr om
niejszy, ale byłoby dla nas dużym zaszczy
tem , gdybyśmy mogli ospałych i gnuśnych 
dyskutantów pobudzić do zabrania głosu. 
Oby premiera w naszym teaitrze była do 
tego zachętą i zapros-zeniem . Rozwijajmy 
zatem zasadnicze t~ autorów „Antygo
ny" bo jest ich dwóch: Sofokles i Anouilh ; 
a właściwie jesz.cze ktoś t rreci - lud 
grecki, jeden z najgenialniejszych auto
rów świata, 1iwór<:a wielu mitów, z któ
rych narodził się teatr. Z m itów o zagła
dzie r odu Labdakidów, niemiłego bogom , 
narodziło siq wiele t ragedii scenopisarzy 
greckich, z k tórych zachowały się : „Sied
miu przeciw Tebom" Aischylosa oraz 
„Król Edyp", „Edyp w Koloni " i „Anty
gona ', Sofokl·esa. Było ich oczywiście o 
wiele więcej, bo twórc~ość wielu tragi
ków greckich dotarła do nas w stanie 
szczątkowym. „Król Edyp" (Edyp był 
wn ukiem Labdakia króla Teb) i „Antygo
na" Sofoklesa należą do szczytowych 
osiągnięć dramaturgii światowej . Intere
suje nas t u taj bliżej ta druga tragedia. 
N apisal ją }P rz.eszło pięćc:lmesięcioletmi, 
gen ialny tragik ateński około 441 roku 
star ej er y i po jej wystawieniu , według 
uporczywych twierdzeń komen tatorów 
S foklesa, został on m ianowan y przez lud 
a teński strategiem, a więc dzisiejszym ge
nerałem. W ten sposób Ateny odwdzię
czyły się twór cy „Antygony" za napisanie 
tego wiekopomnego u tworu. Sofokles po 
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swej śmierci dostąpił jedynego i najwięk
szego w dziejach Grecji zaszczytu, mia
nowicie został uchwałą ludu ogłosz.ony 
herosem i prochom jego w specjalnej ka
plicy oddawano cześć boską. Za co to 
wszystko'? 

Sofokles żył w okresie ludowładz.itwa w 
Atenach złotego wieku, wieku pierwsze
go oświecenia w dziejach świata . Proble
my władzy i jej granic, udziału ludu w 
rządach, stosunku jednostki do państwa 
i odwrotnie, roli religii w życiu zbioro
wym, były wtedy najgoręcej dyskutowa
ne, zupełnie jak w okresie trzeciego oś
wiecenia, które zaczyna się obecnie. Tym 
wszystkim problemom poświęcił Sofokles 
swoją „Antygonę", pierwszą w dziejach 
świata tragedię sprzecznych prawd. Kon
flikt sprzecznych prawd jest konfliktem 
trudnym. Warto to przypomnieć w okresie 
łatwego biało-czerwonego konfliktu re
alizmu socjalistycznego. P ierwszym kon
fliktem „Antygony" Sofoklesa jest kon
flikt dwóch praw, pr awa państwowego 
i prawa boskiego. 

Zakaz Kreona pochowania według ry
tuału religijnego zdrajcy kr aju, z czym, 
według ówczesnych wierzeń, łączyła się 
kara wiecznej męki duszy tego, kto nie 
został uczczony obrzędowym pogrzebem, 
był jedynie normą prawa ludzkiego. Ła
miąca tę normę w imię uczuć siostrzanych 
Antygona opowiada dumnie swemu w u
jowi, władcy Teb : 

Nie Zeus to przecież obwieścił to 
prawo, 

Ni w ola Diki, podziemnej bóstw 
si.ostry 

Taką ród ludzki, związała ustawą . 
A nie nmiemałam, by ukaz twój 

ostry, 
Ty le miał w a gi i siły w człowieku, 
Aby mógł łamać święte prawo 

boze. 
Racja państwa wymaga jednak, by je

go obrońca inaczej był uczczony niż zdraj 
ca. Ta r acja stanu istniała już w piątym 
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wieku star ej ery i ówcześnie już próbowa
no łamać prawa jednostki w obronie któ
r ych stanęła Antygona. Władca Teb po
wołuje się przy ogł<>szeniu nieludzikiego 
prawa właśnie na konlieczności państwo
we, które identyfikuje on, jako również 
Kreon wszystkich czasów , z wolą ludu. 
Lud jednak ateński nie jest tak okrutny 
jak jego późniejsi o dwadzieścia pięć wie
ków bracia. Mieszkańcy Teb wyraźnie sto
ją po stronie Antygony, po jej stronie jest 
również sym patia samego autora, k tóry 
ustami' jej siostry, Ism eny wyraża ją 
w słowach: 

„Miłym tyś miła„." 

Zwycięstwo Antygony Sofoklesa jest 
łatwiejsze niż z.wycięstwo jej o dwadzieś
cia pięć wieków młodszej six>stry ze sztu
k i Anouilha . Kreon Sofoklesa jest tyr a
nem, k tóry bez zgody ludu wydaje nie
ludzk,ie prawo. Nawet jego trażnicy nie 
cieszą Się ze schw ytania Antygony, choć 
ocalało to ich głowy. Strażnik z „Antygo
ny" jest w pełni człowi kiem i uwiada
miaj ąc władcę swego o schwytaniu winnej 
pogrzebaniu brata , wyraźnie jej współczu
Je: 

Ale ta n owa , wielka niespodzianka 
Nie da się zmierzyć z nliJj aką 

radością -
wyznaje on Kreonowi ii dalej zdecydow a
nie u jawnia swą ludziką sympatię dla te j, 

. z m ocy j edynie prawa, zbrodniiarki. 
I pooycja Kr eona w sofoklesowej „An

tygon ie" jest łatwa. Gdyby wcześniej dał 
folgę swym ludzkim u czuciom, ocaliłby 
własny dom i pozyskałby sympatię pod
danych. O ileż bardziej krwiiJożerczy jest 
lud k tórym włada Kreon Anouilha, lud, 
który żąda bohaterskich mitów od sw ego 
króla, a zarazem krwi ofiary łamiącej 
nieludzk ie prawo. 
Rządzenlie takim ludem musi być brud

ną robotą i nowoczesny Kr eon zdaje sobie 
z tego w pełni sprawę. J ego pozycja jest 
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~rudna. J~_eon Sofoklesa postępuje źle 
wbr ew wolt. _ludu, Kreon Anouilha, jeśli 
:hce postąp1c dobrze, może to uczynić 
Jedynie wbrew woli swego ludu . J est to 
władc a o w · Je b ard-z.iej t r agiczny od ~e
go gr e _,k iego poprzednika. Od Kr ona 
Ai:10uil~a odsu_wają się ludzie szlachetni, 
:r:umo, ze cel Jego - opanowanie ch aosu 
Jest sam w sobie celem szlachetnym. 

' _„ Przeci ż p otr zebnrl! są ci, k tórzy po
'~1edzą „~ik '~ - t~urnaczy nowożytny 
. Kr eon swe! ~10strzemcy 1i narzeczonej sy
n~: , ~rzec1ez. potr?"ebni są ci, którzy po
k1.eruJą łodzią . Ze wszystkiiieh str on 
.wdziera się woda, pełno zbrodni, głupoty, 
nędzy. .. A s ter czeka szarpany falami 

,Załoga już do n iczego n ie chce przyłożyć 
.ręki , m_Yśli tylko o tym , żeby splądrować 
ładown1ue, a oficerowie j uż buduj ą wygod
n e tr~~y wyłącznde dla siebie, z zapasem 
ł_o~k1e.i wody, by chociaż całe kości w y

;n1esć z tego wszystkiego. 
:. I m~szt trzeszczy i wyje wiatr, 1i drą się 
zagle i _c~ła ta hałastra zdechnie pospołu , 
?o m ysh ty lko o swojej cenne j skórze 
i swoich małych sprawach . 
' Są~z~sz , że m a się w tedy czas na sub-
1 eln?sc~ na zastan awianiE? się , czy należy 

·p?w1edizeć „talk" , czy „nie", na rozważa
:l'l:i~ ozy pewnego dnia nie przyjdzie mpła
,c1c ~a t? ~byt wielkiiej ceny, czy potem 
, będzie się .i eszcze mogło być człowiekiem? 

1Łapie si~ za ten kawał drewna, prostuj 
prze~ gorą w ody, r yczy r ccl<az i strzela 
w c~bę, w pier wszego, który rusza na
przeciw. w_ ciżbę bezimienną! J est ona jak 
,fal!1 co :"'all na pom ost prz d siebie . Wiatr, 
~ktory cię .. smaga po twarzy i to coś, co 
pada. w c1zbę , są b e:l.limienne. J edynie tył
.ko lodź ma tilmię i burza." 

Mocne są argumenty nowoczesnego Kre
ona, m ocne są argumenty nowoczesnego 
państwa, - a jednak K reon przegrywa. 
Własny syn pluje mu w twarz i odbiera 
gobie życie na oczach ojca, odbiera sobie 
-również życie jego żona· ginie oczywli!ścir 
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i Antygona. Któż jest zwycięzcą w sztuce 
współczesnej Anouilha? 

Antygona jego zapomniała słów swej 
siostry sprzed dwóch i pół tysiąca lat: 

„Współkochać przyszłym, nie 
współni~nawid~ieć", 

~:łów, które zamarły oddawna na wargach 
nowoczesnego człowieka, zduszonego po
tęgą nowoczesnego państwa, które samo 
siebie nazywa aparatem u cisku. Antygona 
naszych czasów łatwo daje się przekonać 
o bezsensie religijnych obrządków, co 
może zbyt łatwo .przyszło jej autoroWti, bo 
~ prawa to wcale nie prosta i wcale nie 
łatwa , gdyż wiele współczesnych Antygon 
uznaje prawa boskie prócz ludzkich ii wie
rzy w prymat tych pierwszych, jednak za 
żadną cenę nie chce powiedzieć „tak", mi
mo najsilniejszych nalegań Kreona, nie • 
chce własną osobowością afirmować jego 
zasad rządzenia, nawet :za cenę drogiego 
jej życia. 

Mit o Antygonie, najpiękniejszy mit 
w dziejach świata , pozostał u Anouilha 
niedopowiedziany do końca . J edynym 
protestem jego Antygony przeciw bez
dusZ111emu ładowi totalnego państwa jest 
rezygnacja z żyoiia , śmierć, która jest je
go negacją. A przecież pisał swe wspania
łe dzieło ten wielki h umanista w pamięt
nym 1942 r oku, kiedy już i w e Francjii tll 
i ówdzie zaczęły się pojawiać siostry t ej 
sofoklesowskiej Antygony, które śmiało 
-fzły na pewną piękną śmierć, by swą ofila
rą zacząć jakąś odmianę zwierzęcego ludz
kiego losu, jakąś odnowę społecreństwa, 
co to b ez większych protestów w masie 
swej zachowywało się tak, jak strażnicy 
anou ilhowskiego Kreona lub, co gon;ze, 
jak tłum szturmujący jego pałac , by wy
wlec na śmiierć swą niedorosłą do wielkie j 
roli zbawcy ojczyzny, nowoczesną J oan
nę d 'Arc. Klęska Antygony Anouilha jest 
klęską jej autora i jego narodu , k tóry 
jeszcze w r . 1942 n\e potrafił dostrzec 
s rych rycerzy oswobodzicieli budzącego 
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się wtedy zale~wi-:; ruchu francuskich 
maquńsards. 

Ten element poświęcenia i czynnego 
bohaterstwa bez którego nie ma Antygony 
wszystkich czasów, dostrzegł Anouilh do
piero w r . 1953, kiedy to stworzył p łną 
postać nowoczesnej Antygony, ale inna to 
już sutuka i inaczej nazwał swą bo ha ter
kę. Jest to „Skowronek ' a jego czołową 
postacl.ią jest J oanna d'Arc. 

Pesymizm Anouilha w „Antygonie" to 
bankructwo całkowtite jednego świa,ita . 
Jedyną jego drogą wyjścia jest droga w 
nicość, ta sama droga, którą poszedł Kre
on Sofoklesa, ale on był dobrowolnym 
tyranem i mimowolnym zbrodniarzem. 
Dlaczego tą samą drogą ma iść Antygona 
naszych czasów i w.y musi iść? - Oto py
tanie, !które zadać sobie pOW!in ien każdy 
z nas, Polaków, którzy zm.amy setki na
szych sióstr, innych An tygon niż ta, którą 
nam pokazał Anouilh w swoim niewąt
plliiw.i:e wielkim, bo bardzo 1 uc:Wkim, dziele 
&cenicznym. 

Sprawa Antygony naszych czasów nie 
jest wcale łatwa, by móc wyłu kać z tej 
sprawy jakieś życiodajne ziarna prawdy. 
Bo „prawdziwe - według autora - jest 
jedyni to, czego się nie wypowiada" , 
sięgruięcie bowiem do dna prawdy zabija. 
Zabiło ono już niejednego Edypa i nie 
jedną Antygonę. 

„My jesteśmy z tych, mówi Antygona 
fran.cuska - którzy stawiają pytanie do 
końca. Aż zupełnie znrilknie wszelka szan
sa żywej nadziei... Jesteśmy z tych , którzy 
skaczą je j do gardła, gdy się z nią tylko 
spotkają, z tą waszą nadzieją, waszą uko
chaną nadzieją, waszą podłą nadzieją" . 

Wypowiadająca te słowa Antygona jest 
wielka, czu jemy, że człowtiek, który wy
powiada takie sfowa, m usi umrzeć, gdyż 
droga, którą kroczy ludzkość ku jaśniej 
szym dniom , jest drogą przez mękę. 

„Podłą nadzieją" pogodzenia się z plu
gawą rzeczywistością żyją miliony ludzi, 
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ale światło przyjdziie jedynie od nie~gi~
tych czcicieli prawdy, rza którą płaci się 
życiem . 

Antygona wieczna, Antygona .wszy~t
kich czasów napewno doczeka . się dma, 
który będzie jej wielkim zwycięstwem. 

Janusz Teodor Dybowski 

• 
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PjR EM) ER A KWIECIEŃ 1957 

Zamówienia na biletg ulgowe dla grup 
pracowniczych, wycieczek itp. oraz na przed
stawienia zamknięte dla organizacji, związków, 
szkół i instytucji przyjmuje: w Olsztynie Sekre
tariat teatru tel. 51-83 wewn. 9 oraz Organi
zator widowni tel. 35-44, Kierownik: Admini
stracgjny w Elblągu telefon 25-00. 

Podczas przedstawienia w Olsztynie zaża
lenia i skargi przyjmuje Dyrektor lub Inspektor 
widowiska. 

Książka zażaleń znajduje się w kasie bile
towej i winna być wydana na każde życzenie 

widza, 

Początek przedstawienia o godz. 19.00 

Cena programu I zł 
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