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.JEAN ANOUILH O SOBIE 

NAJWAŻNIEJSZE DATY 

Z ŻYCIA I TWÓRCZOSCI ANOUILH/\ 

!SIO 23 V i urodLił <r; w Bordca•·x Jc:an /\n011ilh. "·'·;1 k~·?.w

CJ i ~ kr zypaczki. 

iS18 i:. iu wszy kont:J:d ze scc1ą w Ar2cachon. 

HJJ9 Przy jazd do ParyżJ. 

1927 l\auk::i w Coll2ge Chapt.il. 

1923 Studici na W y d 7. iale Praw a . Wielkie pueżycie te.1t r„Jl 

no - Zygfryd Ginudoux na scenie 1\tc l ic•" 

1929 Praca w biurze rcklamc.wym. Pi:rw sze krótkie s zt uki 

(lfvxn.ulu.s Niem .. lJ, /Vlanclaryni). 

10:12 Sekre ta rz Lud w ik =. Jouvet postanawia z11· i ą zać 'iE; z 

teatrem. Debiut w teatr;,e Oeuvrc - Grono;taj„ 

1935 Byl sobie w i. ezic ń na scenie T h ea tre des Amba ;;:1 dc~1rs 

przynosi autorowi sukces, ad3ptacja filmowJ - lj c bro

byt. (Utwór ten wystawiono w r. 1938 w warszawskim 

Teatrze Nowym) . 

1937 Nawiązanie kontaktów z Goer s e, ·em Pitoje wem i Andre 

Nie mam bioqrafi.i i bardzo jestem rocl z teg0 powodu. Uro- Barsacq. Pasa.że r be? bag oi u - w teatrze G~orges 'a 

dzilem się 23 czerwca 1910 w Bordeallx, bardzo mloclo osia- i Ludmiły Pitojewów. (Sztukę g1·ał krakowski Stcll'y 

diem w Paryżu., gdzie u.kończyłem najpierw s ,: /colę Colberta, Teatr w r. 1946). 

a potem kolcqimn Chaptala. Póttoro rok11 slmliowrlłcm pra

wo, dwa LC/fa prncowalcm w biurze oqłoszcń, co clalo mi clobru 

lekcję precyzji i pomyslowoś!'Ż. Po „Gronostaj11", .,z t ucc no

pisanej przeze mnie w 1932 rok1l, postanowiłem zrt rabioć tyl

ko jako autor dramatyczny oraz autor sccrzarżus : y . Urlolo mi 

się nigdy nic być dziennikarzem, mam na su.m. ic ni u., jc.~li 

idzie o film, jcclen, czu clwa wodewile i parę mcloclramotów, 

zapomnianych. ju.ź, nic podpisanych pr zeze mnie zrcsztq. 

z listu clo Huherta Gignoux. I9n. 

W rok1l 1936 oclkrylcm, ie temat nic nrnsi si.ę uklac1ać w 

naiwne ryqory, prostolinijne i rmlymentarne, iż autor dra

matyczny może ż powinien bawić się sw o imi postaciami ich 

namiętnościami i in.lryqami. „Pasażer bez bagażu" byl mojq 

pierwszą szlu.ką, w klórcj uprawiałem takq grę, moja ostatnia 

szltlka „J\ntugona" po.zwaliło mi przcnic.§ć qrę w .~wiol tra

gizmu, ukazać jako grę wyrnfinowcrną drogę przcznac.zcnia. 

z wywiadu udzielonego Andre Franclcowi. J9ł5. 

1038 O:ilwslrn, Ba ! :: locl z i c j oszk ri w . 

194:< Eurydyka. Anouilh pisze An t uo s nę. Współpraca z Ru

chem Oporu. Ukazu.ią się Sztuki czornc i SztEki ró ?o we. 

HlH Prapremiera !lntyQony w teatrze Atelier (reżyseri a -

i\ndrć Barsacq). (Picrvvs ze w Polsce przedstawienie 

przygoto wal Stary Teatr im. I-I. Modrzejewskie i \V Krn

kowie - 19~7 L) 

1946 Romeo i Jane czk o na scenie teatru Atelier. 

Wydanie nowych Sztuk czarnycli. 

1953 Skowronek - sztuka o .Joannie d'Arc - zyskuje o

gromne powodzenie we Franc.ii, w Niemczech, US/\, 

Czechoslowac.ii i Polsce (prapremiera polska w War

szawie - w styczniu 1957 r.) 

1959 B 'ck et czyli honor Pana Boga. 



TEATR ANOUILHA 

Jean Anouilh jeszcze jako bardzo miody sekre tarz Jou
\·eta, wyczul swoje powołanie s łuchając Zygfryda Giraudoux . 
Zadebiutował w dwudziestym drugim roku życia sz tuką pl. 
Gronostaj (L'l-fcrm i ne) w r. 1932, dał w ni ej obraz .. choroby 
przedstawiając prob lem romantyzmu w warunkach najbar
dziej nieprzyjaznej wspólczesnośc i„. W teatrze nasz:-·ch cza
sów Anouilh uwidocznił wzn·ios łą i bolesną samo tność czło

wieka, niepokojącą tajemnicę rozdwojenia os obowości, (dał 

f r ancuską odmianę pirandelizmu), a równi eż głęboką lc;skno
t ę do nie w id zialnej gwiazdy , z k tćwą Jączy nas długa, zlata 
nić, opiewana p r zez Gerarda de Nerval. 

Anouilh nie stroni przy tym nigdy od ostrego przedstawie

nia prawdziwych waru n ków naszej egzys tencji. A poza tym 

uzupelnia Pirandell a Musse tem. Mussetem poetyck iej praw

dy, Mussetem gry miłosnej i psychologicznych igraszek ( ... ) 

Tlo tworzące tę atmosferę - dworzec ,dokąd przybywa się 

i sk ąd odjeżdża. pokój hotelowy, gdzie kilka słów wystar
czy, ażeby wywołać lud zi, którzy pr zeżyli lu dz ień lub noc, 
gc;s twina ws pomni e1't ,przede wszystkim wspomn·ień z dzie
ciń s twa i tyle innych cza rów i złudzeń - wszystko to s ta
pia · i ę w poezj ę o ciemnych barwach, cz ęsto bezlitosną. 



Do Giraudoux, Pirandella i Musseta trzeba też na pewno 
dodać· CcctEau. Kiedy Anouilh tra ktuje Eurydykę i Orfeu
sza jako biedaków, którzy z bufetu kolejowego udają się do 
pokoju w hotelu , kiedy Sofoklesowym postaciom każe nosić 
frak i mknie z 1900 r" - naśladuje niewąt.pliwie autora 
Or_feusza i Maszyny piekielnej. Korzysta po prostu z maga
zy nu rekwizytów. W rozjaśnianiu sztuki poważnej przez 
kontrastowe \vprowadzeni e postaci drugorzęjnych i grotes
kowyc h, cdczuwa > ię także w plyw zakt ualizowanej przez 
Cocteau tenden._ji do „odbrązawiania" wie lk ic h tematów 

klasycznych, które.i kiedyś przewojził Lafargue. Wydaje się , 

że Anouilh uważa, iż jego bohaterowie potrzebują kontra sto
'~ yc h nezatywów i dlatego pr7-ydziela im właścicielki pen
>.iona tów, portierów, szoferów, strażników do odgrywania 
\V sztuce prawie <iu toncmicznyc h scenek . Koncesj a na rzecz 
pub 1,'czności, nie psująca tego co najwa ż,n iejsz e. 

A.nouilh sam podzielił swoje utwory na „sztuk i różc we" 

i „sztuki czarne". Pierwsze (Leokadia , Bal złoci: iejaszków, 
Spotkanie w Senlis) mienią się fanta zją weselą, jak mlo :'ość 

i trcchę drnżniącą jak k<irnawalowa zabawa. Drugie (Gro
'~nstaj , Dzikusko, Pasażer bez bagażu, Eurydyka , i\ntygo
na) p: dpo rządkowane p::-symistycznej wyobraź.ni, sięg3ją 

gr:mic życia. Te ostatnie bu::il. ą więcej zainteresowc:nia. 
W Antyqonic (1942) dał Anouilh zmodernizowa.ny utwór 

antyczny, 'i.wiązany natchnieniEm z dawnym dziełem, po
do!::uie jak Cocteau czer p .11 natchnienie z K1'fi/(l-Eclyv1 do 
~\vej Ma szy ny piekie lnej. z zas adniczą jedna!< różnicą: .Jeśli 

C'octec.u ~ztukę Sofokle~a przenióol tylko w obręb naszych 
c:byczajów, to Anouilh przemyślał ją na no wo, zm ienił jej 
>e ns i r\.3dal now e znaczenie. Cocteau stwo rzył utwór orygi
nalny tylko w scenie ze Sfinksem, ale ten akt cechuje draż
niąca n iejasność. Anouilh, cal.kowicie oryginalny, choc i aż 

zapożycza zd arzenia - zmienia przecież świat swoich pos ta
c i ,stwarzaj ąc własną psy c hologię, "wc iste fatum i swoją 
wielkość. Widzimy, jak malo tu t go przeszczepienia, stoso
\\·a nego w Maszynie piekielnej, strażnicy przypominają żoł

nierzy z Cocteau, d wa j bracia padają pcd tym sa m ym cio
se m, co para Eciyp - Jokasta. ale Cocteau nie daj e tej si ły 

cynizmowi, z jakim u Anouilha Kreon , zr ęczny polityk, czy
ni swój wybór między dwoma trupami ; wreszcie Anouilh, 
dążąc do utrzymania i odnow ienia problematu wzniosłości, 

czyni go swoim własnym problematem i wraca w ten spo
sób do głównych zarysów swego teatru -- w chwili kiedy 
Antygona i Hajmon odrzucają pospolite szczęście i decy
dują się pozostać czystymi, jakimi byli w dzieciństwie . 

HENRI CLOUARD 

llist.oire 'le Ia litt~rature fr:lncaise. 1949. 

PORTRET AUTORA „ANTYGONY" 

Bardzo trudino ująć w jakąś jedną, precyzyjną formułę 

zjawisko, jakim jest dramaturgia Anouilha. Pisarz ten (w 
przeciwieństwie do i.nnych sław współczesnego teatru fran
cuskiego) jest wyłącznie dramaturgiem. Wszys tkie swe siły 
p~święca pisaniu dla sceny. Ale w tym zakresie spełnia 

funkcje najróżnorodniejsze . Jest i dostawcą sztuk popularno
hulwarowych i poetą, władającym po mistrzowsku nowo
czesną metaforą teatralną (szczególnie w i\ntygonic i Sko
wronku). Nie wyznaje okreś lcnego światopoglądu filzoficzne
go i nie używa teatru jako trybuny śmiałej i pionierskiej 
myśli (jak to czynią Sartre i Camus). Lecz w wielu jego 
sz tukach wibrują niepokoje i tęsknoty, bunty i antagonizmy 
współcze <; nego społeczeństwa francu sk iego. Nie należy do 
.,awangardy" w ścisłym znaczeniu tego słowa; nie walczy 
o nowe formy wyraz u dramatopisa rskiego, jak to czyrnią 

Ionesco, A1udiberti, Adamow, Beckett, a przed nimi Girau
c'eux i Cocteau. Jednakże na wielu jego sztukach wyryte jest 
niepowt.arzalne pięLno pisarskiej indywidualności. Nie jest 
rrihilistą, !',łaszącym filozofię ab3urdu i bezwładu , znużenia 

i beznadzie~.ności, ale gorycz przepaja wiele jego sztuk. Nie 
zaprzecza rzeczywistości, żyje nią najgoręcej - choć dostrze
g a dziwne i nieoczekiwane, pełne niespodzianek i zas·adzek 
jej fe nomen y. Być może, iż wlas.ne przeżycia, a szczególnie 
wspcmnienie trudnej i ciężkiej, pełnej porażek młodości - na
dają charakterystyczne piętno Anouilhowsl<iej twórczoś ci, 

w której świat bywa igra sz.ką, a sztuk a igraniem igraszka
mi, ale takim, w którym jed.na czy kilka postac i daje s ię 

„wciągnąć w zasadzkę", bierz('. wszystko na serio i płaci ra
chunek za krzywdę, niesprawiedliwość i brak harmonii. Ten 
właśnie ten poetyck i zarazem i ireniczny stanowi za.pewne 
t .ajemnicę rozgłosu i uznania , jakim s ię cieszy na całym 

św ieci e twórczość autora Skowronka. 

WOJCIECH NATANSON 

Encyklopedia Wspólczesna. 1958. 



KONFLIKT WSPÓŁCZESNY 

Konflikt Kreon - Antygona wydaje sie być u Anoilha kon
fliktem jak najbardziej nam współczesnym, konfliktem XX 
wieku, a nawet ściślej, połowy XX wieku. Ongiś „za daw
nych dobrych czasów" starożytnych wyglądało wszystko bar
clziej prosto. U poczciwego, szlachetnego Sofoklesa sprawa 
przedstawiała się raczej jasno. Walka toczyła się pomiędzy 

tzw. racją s tanu a racją moralną, pomi<;dzy racją ludzką 

& racją boską, lub wreszcie - aby powiedzieć to samo jesz
cze inaczej - pamiędzy racją zorganizowanego społeczeń

stwa, a racją wolnej indywidualnośc i. I choć argumentami 
obdzieloine były obie s trony wcale sprawiedliwie, nie miało 
się większej wątpliwości, że prawdziwe zwycięstwo było po 
stronie moralności, boskości, wolności tzn. po stronie Anty
gony. 

Elementy takiego konfliktu istnieją jeszcze u Anouilha. 
C' niego jednak na takim ustawieniu sprawa s ię nie kończy, 
przeciwnie - właśnie dopiero zaczyna. Kreonowa racja sta
nu jest n.ie ty·lko racją władzy, jest także racją rozsądku, in 
telektu, jes t r a c j o·n a I izmem. Racja moralna córki 
Edypa jest nie tylko racją świętych praw boskich, ale ży
wiołową racją niekontrolowanego instynktu, uczuciowości, 
racją wyobraźni. Konflikt ten (z wyraźnym tym razem zro
zumieniem racji Kreona) jest już konfliktem typowo współ
czesnym, jest konfliktem świadomości z podświadomością , 

dys cy.pliny z chaosem, polityki z marzeniem, r?.eczowości 

z sentymentalizmem. Spór tego typu jest szczególnie nam 
bliski właśnie dziś, kiedy cały nasz narodowy byt zależy od 
rosądnego działania, a nie od entuzjastycznych pqrywów. 

Ale na tym jeszcze nie koniE'c problemu; gdyby w ystar
czyło go tak tvlko ustawi ć, byłby on - wbrew naszemu. nie
~ l e ty doświadczeniu - zbyt łatwy do rozwiązania. Trudność 
polega na tym, że pojęcia kłamstwa i moralności, dy scy pli
ny i wolności , oportunizmu i bohaterstwa nie są ustawione 
naprzeci w siebie „antagonistycwie", ale przeplatają się z so
bą na wzajem, są właśc i wie jednym wspólnym pojęciem, tyl
ko, że wygląda ono rozmaicie w zależności od tego, z której 
strony na nie spojrzeć. Kto jest właściwie bohaterem: Kreon 
czy Antygona? Czy ta, która wybiera swoje męczeństwo wie
dząc, że zarazem zarabia sobie na slawe u współczes nych 

i potomnych, czy ten, który wybiera rolę triumfującego wie
dząc, że zarazem decyduje s ię na najbardziej ponurą i odra
żającą rolę historyczn ą? Kto jest naprawdę moralny : ten 
który postępuje brzydko wiedząc, że po w i n i en w ten 
sposób postąpić, czy ta, która pos lępuje pięknie, bo mu s i 
- - z natury swej tak postąpić? Kto jest prawdziwie wolny : 
len, który świa d;; mie buntuje s ię przeciw prawu, czy ten , 
który mu się świadomie podporządkowuje? I co jes t, w swej 
istocie , prawem ,skoro ten sam czyn może jednocześnie stać 
się karaln y i nagradzany? Zło i dobro. bohaterstwo i prze
st ępstwo są z sobą tak śc iśle s plecione, jak zwłoki Eteoklesa 
i Polinejkesa ,od różnienie ich od si ebie zależy wyłącznie 

i całkowicie od czyjejś woli czy też kaprysu. W obliczu nie
któryoh ostatnich wydarzeń na arenie międzynarodowej 

skłonni bylibyśmy niejednokrotnie przyznawać s łuszność tej 
zrezygnowanej filozofii, mimo iż znamy doskonale całą jej 
nędzę. 

HENRYK VOGLER 

,,Anty(.::Jna" czyli dyskusja o ws1>ólczesności. 

„Przygody w teatrze". 1960. 

ANTYGONA 42 

Dramaturgię Anouilha, różnorodną tematycznie i swobodną 
\"zakresie stosowanych konwencji, nurtuje bardzo szacowny, 
przez sporo wieków dyskutowany problemat: kolizji ideału 

i rzeczywistości. Echo romantycznej wojny uczucia z rozu
mem, spór między czystością entuzjazmu a biologiczną, spo
łeczną, polityczną prawdą o biegu rzeczy. Sztuki A1nouilha 
nie postulują, to pisarz a.nalizy i refleksji. Talka jest jego 
Antygona. Tragedia w intencji autora z.upełna, gdzie wszys
cy są ofiarami, nie ma idei dobrych i złych, s ą tylko dob re 
i złe role, dobre i złe sytuacje ·konieczne. Francuska Antygo
na jest dzieckiem wojny i klęs·ki. To wiele tł.umaczy. W An

tygonie z r. 1942 spór ideału i praktyki nosi klasyczinie pros
tą antyczną maskę - ale utwór nie jest ani pros ty ani jed
noznaczny . 

Antygona lat kapitulacji . . Jej grecka siostra wierzyła w 
swoje boskie prawo. Jej niemieck a siostra w sztuce Brechta 
była zdradzona i sm ut•na , ale ani o·na, ani żadna chyba z te
atralnego rodu zabijanych córek Edypa nie szla na śmierć 
z taką pustką w sercu. Tamte Antygony wiedziały dlaczego 
muszą umrzeć, wiedziały też, jak bardzo nie chcą umierać. 
Ta nie może znieść życia, rozpaczliwym gestem zrywa ni ć 

codzienności, kompromisów, praktycznego rozsądku. To jest 
sa mobójczy protest, histerycz.na i wzniosła negacja ins tynktu 
życia, racji stanu i wszystkich innych racji. 

STEFAN TREUGUTT 

Antygona 42. „Przeg:ąct Kulluulny''. Nr Il. 1958. 



O TRAGEDII 

Traoedia jest naśladowaniem akcji, która za pomocą !iloś
ci i obawy wywolu.je wuzwolenic namiętności. 

ARYSTOTELES 

Tragedia jest oszu.kaństwem, w którym oswku.jący jest 
svrawiedliwszy od nie oszuku.jqcego, a oszu.kany mądrzejszy 
od nie oszu.kaneao. 

GORGIASZ z Leontinoi 

Tragi zm polega na przeciwieństwach bez u.gody. Tam, 
odzie nastaje albo gdzie jest możliw2 ugoda. kończy się tra
gizm. 

GOETHE 

Idea tragedii powinna objawiać się w akcie pierwszym, 
'iak drgające światło, w dru.gim jak walcząca z mglami gwicu
cla. w trzecim jak wschcdzqcy księżyc, w czwartym jak lśnią
ce słońce, widoczne dla wszystkich, a w piątym jak niszcz y
cielska, bu.rzqca komet2. 

FRIEDRICH HJ;;BBEL 

Wielką sztuką tragedio-pi sarza jest przede w szyst kim to. 
żeby w pełnym świet le przedstawić wart; o.ść każde j strony, 
biorą cej udział w walce, żeby calkcwicie i jasno przedsta
wić wewnętrzne prawo każdej postaci. 

MilX SCHF:LER 

Trag izm wiodący do odczu.cia i poznania praw moralnego 
.świata - odsl.ania dru.zgocqco i podnoszqco szc: yty i otchła
nie. Jes t koniecz no.ściq spojrzenia na rz ec: ); ostateczne i na 

rzeczy najwyżs: c . 

JULIUSZ KLEINER 

Sprężyna ju ż nakrr,ro rw. Ws : )Jslku potocz 11 się samo . Wla .5-
nie to jc .;l w traqcdi i wyqoclne. Wy stn rc: 11 tknqć palcem i qo
towc, mechani::m d :inla . 

.JF: t1. N 11NOUIL!l 

Pr oj e kty i< 1JS l1umow /\n t.yg-ony i Kreona 
r y s. Jerzy Szymar'lsk1 

ANTYGONA 

Córka Cclypct i .Jnk:1sly, sinstra Et ~ Dkle s (l , Pol inej1ke::1<J i Ismeny. 

Towa r z~·~ z~1 ! ~1 njcu , .c, d :v pu d obrowoln~rm 0S lc. picn1u pnsze clt na wy-

gn ai :iE' i pn7ns t ~1 !a w K nl on t1 s do clnvili je go Sm ic rci. Pog rzc b;:i ła 

zwinki Poline jk .-.rn (kt<'ir y zg i nąl w wnl cc n wlaci 7.C: naci T ebami) 

wbrrw z~1k;1znw i <..; \V C~o wu~ a Kre ona, za co s polkal~ ją kara Sm ie r

ci. .Jc q boll<itc rk ą tr<i g('dii Sofokles a o takim s~ my m t ytu le. T ema t 

Ant y.~- ;ny po Sr. f i 1'1Psi C' r ud j r:l P \·v1 c lu tr flg(' <liop is:'.lrt:.y różnych c·rok, 

i\noillw.; \V n1uzycc I\'lend e lsson l Sai n t - SnCns. 



CENA 3 ZŁ 

JEAN ANO ILH 

ANTYGONA 
Sztuka w dwóch aktach 

Przekład JADWIGI DACKIEWICZ 

Reżyseria: JERZY PLEŚNIAROWICZ 

Antygona 

Ismena 

Piastunka 

Kreon 

Hajmon 

Stra żnik I 

Strażnik Il 

Strażnik III 

Scenografia: JERZY SZYMAŃSKI 

Muzyka: JERZY KASZYCKI 

A sy st ent reżysera : HENRYK GOŃDA 

OSOBY 

- JOl!NNJ\ JARZĘBSKA 

- JilDWIGA ULl!TOWSKA 

- IRENA ŻUROMSKA 

- MICHAŁ LEKSZYCKI 

-- BOGDAN KIZIUKIEWICZ 

- JAN ADAMSKI 

WŁADYSŁAW TROJANOWSKI 

• :ti * 

Eurydy ka, żona K r eona 

Paź 

* * * 

* * * 

Posłaniec 

Chór 

- HEN RYK GOŃDA 

- RYSZARD KRZYŻJ\NOWSKI 

PREMIERA 12 LUTEGO 1967 R. 

Kie rown i k lit e rack i : J E RZY PLESN !J\ROWICZ 

Dyrektor Tea tru 
STANISŁAW BIELIN SKI 

R ze 814 800 B2-1 3 


