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Jean Anouilh należy do najciekawszej plejady współczesnych dra
maturgów francuskich. Posiada już w swoim dorobku utwory scenicz
ne, które dzięki mądrej problematyce i nieraz aż zaskakującej formie 
artystycznej zdobyły sobie światowy rozgłos. 

W Paryżu sztuki Anouilha od wielu lat nie schodzą z afiszów 
teatralnych. Ostatnio i w naszym krajiu przyjęto je z gorącym aplau
zem. („Zaproszone do zamku", „Skowronek", „Antygona"). 

W ograniczonym rozmiarami szkicu nie sposób jest oczywiście wy
eksponować pełnego obrazu różnokierunkowej, choć nierównej twór
czości tego wybitnego komediopisarza . Z konieczności więc pozostaje 
tylko omówienie najbardziej charakterystycznych cech jego utworów. 

Utwory ' te ciągle przeplatane elementaffii ep.iki i liryzmu, parodii 
i satyry, aluzj1i politycznych i sentencji moralnych, dadzą się podzielić 

na dwie zasadnicze grupy. Do jednej z nich wejdą sztuki, w których 
dominuje błyskotliwa, namiętna, zaczepna szermierka w obronie praw
dy, sprawiedliwości społecznej i godności ludzkiej; do drugiej: komedie 
lżejsze, rozrywkowe, pisane na użytek teatrów bulwarowych. 

Obie jednak grupy łączy wspólny ton tkliwości wobec szarego 
człowieka, ścierającego się z drapieżnością życia i zakłamaniem ota
czającej go rzeczywistości. 

Pod powierzchnią pozornie prostej i nieskomplikowanej fabuły ukryta 
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jest głębsza treść. Zwykłe sprawy rozgrywają 

się dość często wśród niezwykłych ludzi. Mo
tyw uczuciowy czy społeczny urasta do wiel
kiej metafory. Racjonalizm burzy z całą prze
korą konwencje moralne i estetyczne. Poważną 
intelektualną dyskusję przerywają niespodzie
wanie celne akcenty kpiarstwa. 

Nigdy nie wiadomo, co Anouilhowi strzeli 
nagle do głowy. Niespokojny duch twórczy 
szuka wyładowania w ostrych dramatycznych 
konfliktach i przemyślnych propozycjach f ilo
zoficzny ch. I choć założenia tematyczne rodzą 

się autorowi z wewnętrznej potrzeby ingero
wania w życie społeczne, to jednak, gdy przy
chodzi moment sformułowania wniosków i pod
jęcia decyzji, autor podpowia da swoim bohate~ 

EUG EN IUSZ STAWOWSK1rom konieczność wycofa nia się z w alki o 
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REŻYSER SZTUKI szczęście osobiste. 

JERZY SZESKI 
SCENOGRAF 

Najwymowniejszymi tego przykładami by
łyby chyba dwa zwłaszcza utwory sceniczne, 
mianow1c1e: „Był sobie więzień" i „Pasażer 

bez bagażu". Pierwszą z nich znamy z czasów 
przedwojennych. Grał ją w roku 1936 war-
szawski Teatr Nowy (potem Narodm.vy) w re
żyserii Aleksandra Węgierki (z Mariuszem Ma:.. 
szyńskim, Ćwiklińską i Michałem Zniczem), 
drugą wystawił Janusz VV'arnecki w swojej re
żyserii w roku 1946 w Krakowie. 

W obu tych sztukach przejawia się jedna
kowy stosunek bohaterów do fałszywej moral
ności świata. Zarówno „Więzień" po 15-letnim 
pobycie w celi aresztancl~iej jak i „Pasażer", 

żołnierz, przybyły z dłuższej tułaczki po szpi
talach, nie inogąc pogodzić się z zakłamaniem 
otoczenia, w którym dawniej żyli, wybierają 

ucieczkę ku lepszemu życiu. 

Autor zdaje sobie sprawę, że ucieczka nie 
jest właściwym sposobem likwidacji cierpień 

moralnych człowieka. Przeciwstawi więc tros
._ kom i brzydocie obmierzłego życia, - piękno, 

młodość, miłość i radość. Konkretyzują się te 
intencje wyraźnie w żywo i zręcznie ustawio-

nych kontrastach takich utworów scenicznych 
jak: „Gronostaj", „Szkoła ojców", „Dzikuska", 
„Leokadia", „Gołębica", „Zaproszenie do zam
ku". 

Postacie kobiece, choć każda z nich będzie 

mieć inny rysunek charakteru, jaśnieją zarów
no promiennością przeżycia, jak i skupieniem 
w bólu. 

Taki już jest Anouilh w portretowaniu 
swoich ludzi. Postacie jego nie są tylko lite
racką funkcją w akcji. Odznaczają się one 
zrozumieniem swojej prawdy, swoją wyraźną 

postawą wobec warunków, w których wypadło 
im żyć. 

Każda postać , to żywy, unerwiony, pełny 

człowiek, nieraz może dziwny w charakterze 
czy usposobieniu, osadzony jednak czytelnie 
w swoim środowisku. Będzie tylko zależało w 
jakim kontekście umiej scowił autor poszcze
gólne postacie i jakie im postawił zadania. 
Będą wtedy miały swój odpowiedni styl, język 
i koloryt uczuciowy. 

Anouilh to już dziś nie tylko jeden z ko
ryfeuszy awangardy literackiej, ale wyrastają
cy ponad przeciętność dostawców repertuaro
wych prawodawca nowych pojęć teatralnyCh, 
poeta, kierujący sens teatru ku „konfrontacji 
współczesnego widza z obrazem współczesnego 
człowieka". 

Raz po rarz w;prawdzie, opanowany obsesją 

egzystencjonalizmu, schodzi na niziny „bezna
dziejności", beznadziejności, wyrosłej z gleby 
konstrukcji myślowych Heideggera czy Jasper
sa a wyniesionej do szczytów dogmatu przez 
Sartrea i pokrewnych mu pisarzy z obozu tak 
zwanej awangardy pesymizującej , - posiada 
jednak przy tym świadomość organizowania 
tez radosnych, wrażeń optymistycznych. 

Smutne prawdy życia Anouilh podaje w 
kryształowych pucharach słonecznego humoru. 

W tym duchu, pod wpływem może inspi
racji komediowych Ma1rivaux, Beauma~chais'go, 

ZOFIA KALIŃSKA 

CELINA KLIMCZAK 

.l 

czy Musseta, napisał „Zaproszenie do zamku" HANNA MAŁKOWSKA 
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(gdzie „zabawa w życie" krąży nad samą gra
nicą farsy i wodewilu) i komediobalet, osnu
ty na pointach dowcipu i uczucia pt. „Bal zło
dziejów", jeszcze w Polsce nieznany, oparty 
o tradycje molierowskie. Pod maską wesołej 

treści czai się w obu !:!tworach nerwowa my~l 
o obna.żeniu 'Zła. obłudy i jałowego używania 
życia. 

Żądło i pasja dramaturga znajdą jednak 
najgwałtowniejszy swój wyraz w brawurowej, 
bezpardonowej rozprawie ze współczesnością 

w,1NDA OSTROWSKA francuską w sztuce pt. „Biedny Bitos" albo 
„Maskowa kolacja" (Pauvre Bitos ou le diner 
de tetes). Wystawił ją w ostatnim kwartale 
ubiegłego roku „Theatre Montparnasse -
Gaston Baty" we własnej inscenizacji autora. 

Sztuka rozpętała niebywałą burzę. W opinii 
publicznej powstał ferment. Paryż podzielił 

się na dwa obozy. 

Tygodnik „Arts et Spect.acles" - cytujemy 
za „Dialogiem" - w obszernej ~·ubryce zatytu
łowanej „Anouilh prowokuje Paryż ", zamiesz_ 
cza krańcowo sprzeczne poglądy kilku wybit
nych znawców teatru. 

li::_. Warto .ie poznać choćby w wyjątkach: 
„Pierre Lazareff uważa tę sztukę Anouilha 

H.4.LINA PAWŁOWICZ za najsłabszą w jego dotychczasowym dorob
ku, lecz sądzi, że jest w nie.i jednak sporo 
rzeczy lepszych, niż w najlepszych sztukach 
większości autorów dramatycznych... Dotych-
czas Anouilh mówił tylko o miłości. „Biedny 
Bitos" jest utworem o nienawiści... To powie
dziawszy - stwierdza Lazareff - muszę do
dać, że gdyby ktoś z moich przyjaciół, mając 

do dyspozycji jeden wieczór w Paryżu, zapytał 

mnie jaką sztukę warto by zobaczyć, odpowie
działbym bez wahania: „Biednego Bitosa". 

Natomiast odmiennego zdania jest znowu 
Jean Guignebert: „Byłoby oburzające - pisze 
- gdyby skandal przyniósł mu sukces, którego 
tym ra~em odmówił mu talent". 

HILDA SKRZYDŁOWSKA W rezultacie gorącej polemiki ugruntowała 
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się opmia, że reakcyjna prawica uważa tę 

sztukę za lewicową, bo Anouilh obryzgał bło

tem burżuazję i arystokrację, lewica zaś negu
je ją za to, że jest reakcyjna. 

Jednych i drugich opanował gniew. 
Zródła tego gniewu odnależć można w na

stępujących sformułowaniach tekst.u „Biedne
go Bitosa", (według artykułu Violi Recklies). 

„.„Nigdy nie robiono takiej fortuny, jak w 
dniu, gdy się zaczęto zajmować ludem. Stało 

się to prawdziwym przedsiębiorstwem ... Francja 
miała wielokrotnie okazję do stwierdzenia, że 

złodzieje i ludzie skorumpowani są mniej 
niebezpieczni od chodzącej cnoty.„ Dorażne 

egzekucje są we Francji tym samym, co kręgle: 
grą narodową.„ We Francji zawsze można zna
leźć generała, który podpisze dekret, albo od
rzuci prośbę o ułaskawienie„. Zabija się, lecz 
z zachowaniem formy. Zawsze chodzi o po
rządek. Trzeba się do tego przyzwyczaić, że 

we Francji jada się głowy na obiad. To danie 
narodowe. („Diner de tetes - znaczy także : 

głowy, które mogą się potoczyć). 

Tyle o „skandalu" na tle „Bitosa". 

Hałas dokoła tej sztuki nie może jednak 
przesłonić uprzednio osiągniętych sukcesów 
„Skowronka" i „Antygony". 

Obie te sztuki to dwa niepospolite wydarze
nia w dzisiejszej dramaturgii. Dwa dokumenty 
mądrej rewizji nieprzemijających tematów kla
sycznych, dwie strzeliste kolumny błyskotli

wości filozoficznej, kultury literackie.i i ładun
ku emocjonalnego w traktowaniu treści tragi- · 
cznych. 

Wielka ofiara i triumf Joanny D'Arc, mimo 
męczeństwa i śmierci, to kwintesencja ideowa 
„Skowronka". Triumf instynktu samoobrony 
społeczeństwa przeciw despotyzmowi. Głęboka 

analiza patriotyzmu. Apologia heroicznego 
buntu i śmierci. Anouilh nasunął tu jakgdyby 
dwie epoki na siebie. Dał spojrzenie współ

czesnych za autentyczną historię Dziewicy 

JERZY ANTCZAK 

KAZIMIERZ DĘBICKI 

KAZIMIERZ KUBICKI 
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<lrleańskiej, wydobywając przy tym optymi
styczny wydźwięk, spełnionej przez Joannę 

-Ofiary. 

Poetycką odkrywczość pazur dramatur-
giczny w modernizowaniu tematów klasycz
nych okazał Anouilh takźe w „Antygonie", 
rzucając na tło znanej tragedii Sofoklesa 
dwie nowocześnie pojęte racje pozytywne. Dwie 
wartości moralne dodatnie. Los, siłę fata1l
ną, ów zasadniczy czynnik tragedii sofokle
sowskiej1 wyeliminował autor na rzecz świa

domego wyboru wyrzeczenia się życia przez MIROSŁAW SZONERT 

An!ygonę, rehabilitując równocześnie Kreona. 
Tragedia „Antygony" wynikła z buntu boha-
terki przeciw rozumowi. Nieugięta postawa 
moralna dyktuje Antygonie racze.i ucieczk ę 

w dumną śmierć niź egzystencję w warunkach, 
które nie dałyby jej pełnego szczęścia . 

W tragedii greckiej zwycięstwo formalne 
jest racze.i po stronie absolutnej władzy króla 
Teb, Kreona - u Anouilha natomiast akcent 
zwycięstwa pada na bohaterstwo Antygony, 
choć autor w gruncie rzeczy nie wie po czyjej 
stanąć stronie jako, że uczuciowo zaangażowa

ny jest w racjach obu stron. Obie racje są 

mu jednakowo bliskie. I racja Antygony 
racja Kreona. HENRYK STASZEWSKI 

Jest w tym podejściu Anouilha jakaś zbież-
ność ze stanowiskiem Montherlanta, autora 
współcześnie grane.i w Paryżu jednoaktowej 
sztuki pt. „Port Hoya!;' (Teatr Odeon), który 
powiada, że „można uznać racje obu stron, bo 
tak są podzielone ludzkie racje". 

To jednak, że Anouilh wyposażył Antygonę 
„w moc manifestacyjnego prowadzenia dyskur
su z Kreonem, świadczy o pewnym nachyleniu 
sympati i autorskich na rzecz jednostki, wal
czącej z systemem przemocy. Sympatie te nie 
obniżą rehabilitacyjnego tonu Kreona, który u 
Anouilha nie jest JUZ krwiożerczym samo
dzierżcą (jak u Sofoklesa), ale władcą, który 

przeżywa sam swój dramat sumienia. „Gdyby KAZIMIERZ WICHNIARZ 
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12 

nie małe Antygony, byłoby zupełnie miło 
spokojnie" - skarży się Kreon Anouilha. 

Gdyby nie małe Antygony czynność rządze-
nia byłaby dla Kreona przy j emnością, sumien
nie wykonywaną pracą o tyle tylko wyróżnia
jącą się pośród innych, że spełnianą na naj
wyższym szczeblu w il"I}ię ładu i dobra ogółu . 

Kreon nie jest człowiekiem złym. Nie m a 
w nim zarozumiałości ani pychy. Nie mógł się 

tylko zgodzić na żądanie Antygony, pragnącej 
wbrew wydanemu zakazowi pogrzebać ciało 

brata swojego Polinejkesa, poległego w walce. 
Albowiem zgoda przeczyłaby jego rygorystycznej 
zasadzie silnej ręki, nakazującej łamanie na
wet słusznych praw ludzlcich jednostki w in
teresie utrzymania władzy państwowej. 

Takie są mniej więcej elementy intelek
tualnej gry Anouilha z postaciami także w 
innych sztukach. z 

„Jeśli chcemy dobrze zrozum1ec twórczość
dramatyczną Anouilha - pisze Jean Didier 
(„A la recontre de Jean Anouilh"), najlepiej 
będzie udzielić głosu jemu samemu. Wyjaśni 
nam on, jak przed dziesięciu laty pojawił się 

nowy element zmieniający oblicze jego dzieła. 

W roku 1936 powiedział on w wywiadzie : 
„Odkryłem, że temat nie musi się układać w 
naiwne rygory prostolinijne i rudymentarne, 
że autor dramatyczny może i powinien bawić
się swymi postaciami, ich namiętnościami i 
intrygami". „Pasażer" był moją pięrwszą sztu
ką, w której uprawiałem taką „grę", moja 
ostatnia sztuka „Antygona" pozwoliła mi prze
nieść „grę" w świat tragizmu, ukazać jako 
„grę" - wyrafinowaną drogę przeznaczenia". 

Jedno jest niewątpliwe. Dramaturgia 
Anouilha to artystyczny eksperyment. Ekspe
ryment pożądany i w wielu utworach udany, 
w kilku raczej przegrany. („Biedny Bitos" f 
„Ornifle"). Niemniej świadczący o żywotności 

i niespokojnym rytmie talentu dramaturgicz
nego, o ambicjach pisarza społecznika. 

MICHAŁ ORLICZ 

JERZY SZESKI 

. Antv 0 'ona"· 
,, • •J b 

w oczach 

scenografa 

Podjąłem się niesłychanie 

trudnego zadania. Chcę uza
sadnić sens i cel plastyczny 
dekoracji do „Antygony". Nie 
chciałbym określać poszczegól
nych form, znajdujących się 

111a scenie ;wolę -raczej, ażeby 
widz sam rozszyfrował treść 

i aluzje moich intencji. Mam 
ambicje, ażeby moja deko-racja 
do sztuki była szczera, oso
bista i niewymuszona. 

Po to, aby zrozumieć o co 
mi chodziło, spróbuję odtwo
rzyć albo opisać rproces, który 
-0d był się w czasie między 

pierwszym czytaniem sztuki, 

• 

'l 

KREON 

a oddaniem projektów do ['ealizacji. Ten czas jest moim zdaniem 
wlaściwym okresem twórczym u scenografa. 
Miałem profesora na Akademii, człowieka, któremu baTd2J0 dużo za

wdzięczam. Był to prof. W·eiss.Zwrócił mi raz uwagę przy korekcie: 
„Należy jak najdłużej zachować emocję, którą wywołuje pierwsze ze
tknięcie z modelem". 

W tym wypad"k;u modelem jest „Antygona". 

Antygona zrobiła na mnie ogromne ·wrażenie. Już same dyspozycje 
autora w stosunku do scenografii są niecodzienne i zapładniające. 

Od .razu zobaczyłem sza.ra1wą próżnię sceny, z kurzem świetlnym 

wiszątym w powietrzu. Taka scena, którą my, ludzie teatru, widujemy 
codz ień: śpiąca ;poranną drzemką ·scena, ma urok cichego lasu albo 
szarych wieczornych pól. 

Postanowiłem dać widzowi na początek część przyjemności, która 
jest naszym chlebem powszednim. 
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W ten sposób powstał nasz prolog. Pozostają jeszcze elementy nie
zbędne do akcji właściwej tragedii. 

Czaiły się one w rozmaitych zakamarkach i głębokich warstwach 
tekstu. Okazało się niezbędne W)"tyczenie trzech 1głównych kierunków, 
które zastąpiłyby proponowane przez autora troje drrzwi. 

W sztukach realistycznych i naturalistycznych usiłujemy zwykle od
tworzyć konkretną topografię terenu, na którym odbywa się akcja. 

W „Antygonie" brak konforetnych pokoi, nie ma bram Teb, ani sali 
Rady Państw-a, ani pokoi mieszkalnych Kreona i jego rodziny. 

Miejsce akcji - to scena. Stąd pomysł zastąpienia trzech drzwi pro
ponowanych przez autora, trzema kierunkami. 

Kierunki te wyznaczyłem rozmaitymi środkami. Dwa skośne pode
sty lekko odchylone od ramy proscenicznej prowadzą: jeden w kierun

ku sal posiedzeń i. oficjalnych 
pomieszczeń, dnugi do części r mieszkalnej pałacu. 

! Główny, centralny kierunek 
I wskazuje na dziedziniec pała_ 

1. 
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cu, .rozgrzany słońcem plac. 
Tam za bramami i murami 
okalającymi pałac dyktatora, 
leży nie pogrzebane ciało Po
linejkesa. Rrowadzą do tego
czarne, smutne ~ szerokie 
schody. Po nich przybiegnie 
niosący hiobową wieść posła

niec, na nich ukażą się straż

nicy wiodący schwytaną jak 
dzikie zwierzątko Antygonę. 

Tymi wreszcie schodami przyj
dzie do nas po raz pierwszy 
Antygona. Biedna mała Anty
gona ze swymi złotymi sancta_ 
łami, samotna, pełna miłoścf 

i samozaparcia; krnąbrna 

i stanowcza. Należy jej się· 

szczególne miejsce w te.Jr 
sztuce. 

Dlatego wyróżniłem ją i da
łem jej białą drogę, po której 
przyszła do nas po raz pierw-

szy 1i odeszła na zawsze, sa
motna z własnym przekona
niem i swoją własną egzy
stencją. Została jeszcze poezja, 
którą ja zaznaczę kilkakrotnie 
niklowymi kreskami, jak naj_ 
jkromniej, żeby nie przeszko
dzić autorowi w treści. · 

Punktem wyjścia dla kostiu
mów byli gwardziści. Obraz 
ich jest przez autora skreślo

ny niezwykle plastycznie i ja
skrawo. Ludziska w kapelu
szach (u mnie żelaznych), WY
sokie ciasne kołnierze, wymy
ci i odkarmieni, wiecznie roz
prawiający o żarciu, wypitku 
i dziewkach. Biologiczni i na
dzy. Chciałoby się pokazać żo
łądki, trzewia i próżnię ich 
głowy tak jak pod Roentge
nem. Tak daleko nie posze
dłem. 

Kreon w purpurowym fraku 
i oni są wskazówką, że tylko ' • ' 
źródła formy tej tragedii tkwią 
w s.ta.rożytności. Przy nich STRAŻ 
Ismena wygląda jak złoty 

dojrzały owoc, a Anty,gona jak biedna pokrzywdzona dziewczyna. 
Prolog to współczesny pan, który aranżuje dzisiejszy spektakl. 
Nie widziałem i nie wiem jak miał wyglądać chór. Zawiodły mnJe 

wszystkie logiczne dociekania. Dlatego pozostał takJ, jakim go sobie 
wyobrażałem. 

Zdałem się na intuicję i uczucie. 

---~----



BIEŻĄCY REPERTUAR 
Państwowego Teatru Powszechnego w Łodzi 

· ul. · Obrońców Stalingradu Nr 21 

F . DE. ROJAS 

„CELESTYNA" • 
tragikomedia w 3 aktach 

BR. NUSIĆ 

„PANI MINISTROWA" 
Komedia w 4 aktach 

„KROLEWNA SNIEŻKA I SIEDl\'llU KRASNOLUDKOW" 
B a jka 

G. B. SHAW 

REPERTUAR TEATRU POWSZECHNEGO 
W PRZYGOTOWANIU 

,1PIGMALION" 

BIURO ORGANIZACJI WIDOWNI - Łódź, ul. Obr. Stalingradu 21, 

tel. 350-36 przyjmuje zam ów.ienia n a bilety do obydwu teatrów 

(na miesiąc wcześniej) w godz. od 8 do 16 i od 18 do 20. 

KASA TEATRU POWSZECHNEGO czynna przez cały tydzień od 

godz. 10 do 13 i od 16 do rozpoczęcia przedstawienia (z wyjątkiem ponie

działków). 

KASA TEATRU MŁODEGO WIDZA czynna w dniach przedstawień 

od godz. 10 do 13 i od 16 do rozpoczęcia przedstawienia - tel. 299-54. 

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW w „011bisie" - Łódź, ul. Piotrkow
ska 65, tel. 321-03. 
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