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JEAN ANOUILH urodził się w 1910 roku w Bordeaux. 

„Twierdził zawsze, że n ie m a b i o g ro I i i .i uporczywie bro

nił się przed natręctwem dziennikarzy. W istocie, niewiele można zna

leźć wydarzen w tym życiu, wsześ.nie poświęconym ter"owi. Jednakże 

skrytość i nieufność razem z treścią pierwszych sztuk, wiele mówiq 

o cierpieniach wczesnej młodości. Jest tak, jakby pisarz broniąc się 

przed gazetowym ekshibi-cjonizmem, tym pełniej uwalniał si ę od swojej 

p-rzeszłości w dziełach: stłumienia, kompleks Edypa, miłosne przyjożn,e, 

trudne dojrzewania, podczas których dz-iecku ledwie udoje się stać 

dorosłym - .wszystkie te motywy powracają nagle w bohaterach 

Anouilha. Można pow iedzieć więcej: Anouilh stole podejmuje te '1 

sam konflikt i albo nie widzi dian żadnego rozwiązania co daje sztuki 

„czarne", albo rozwiązuje je w wyobrożni, żartoblwie, konwencjo

nalnie, jak w sztukach „różowych" 

Jan Błor\sk1 „Anouilh czyli me tafizyczny mc~o · 

dramaturg" Dialog 1961 nr. 10 , 

We wczesnej twórczości A.nouilh ulegał wpływowi Claudela, póżn ieJ 

Giraudoux. Dubiutowoł w 1932 roku sztuką „Gronostaj", ale dopie :o 

„Pasażer bez bagażu", napisany w 1937 roku, przynosi mu rozgłos. 

Do najlepszych jego sztuk należą uwspółcześnione mity antyczne: 

Antygona, Eurydyka, Medeo. Antygona została napisano w 1940 roku 

i w 1944 po raz pierwszy wystawiona w Paryżu. Polsko prapremiera 

odbyła się w Starym Teatrze im. H. Modrzejewskiej w Krokowie w 1957 1. 

W ANTYGONIE zainteresował nas problem 
sprzecznosc1 nie do pogodzenia, jaka istnieje 
między czystością moralną, albo raczej jej prag
nieniem tak właściwym młodości - bezkompro
misowej, bezwzględnej i nie skalanej, mimo przy
padkowych skaz, które nie są w stanie jej zbru
kać, a społeczeństwem obłudnym, znieprawio
nym, które godzi się na najpodlejsze kompromisy . 
a nawet je narzuca. N a ś c i e r a n i u s i ę 
ty c h d w ó c h św i at ów polega akcja 
sztuki, a nieuniknione jej rozwiązanie staje się 
porażką człowieka szlachetnego, który mógłb:;1 
przetrwać jedynie dostosowując się do społe
czeństwa, ale tego nie chce. Woli ustąpić i wy
biera śmierć. 



Krean - Lud mi n;e będzie dyktował, jak mam rządzić' 

Antygona - Jakie wspaniale marzenie, co? Marzenie królów. Rrządz i ć zw erzętami wtedy 
wszystko byłoby łatwe i proste. 

Krean - Jan Machul ski Antygono - Halina Chrobak 

Antygona - Powiedz im, żeby mn ie puscili. Jestem córką Edypa. Jestem Antygona! N ie 
ucieknę! 

Strażnik - Córka Edypa, jasne! Dziwki co się zgomio podczas nocnej służby też mówią 
żeby uważać, bo jedna w drugą 1o dobre znajome szefa policji. 

Antys:ona - Halina Chrobak, Strażnik - Aleksa.nde r Jasiński . 



PROLOG 
ANTYGONA 
ISMENA 
NIANIA 
EURYDYKA 
KREON 
HAJ MON 
STRAŻNIK I 
STRAŻNIK li 
STRAŻNIK Ili 

JEAN ANOUILH 
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Tadeusz IT gucki 
Halina Chmbak 
Bożenna Stryjkówna 
Halina Czengery 
Halina Kazimierowska 
Jan MachLJlski 
Tomasz Mędrzak 

- Gustaw Kron, Kazimierz Zarzycki 
- Aleksander Jasiński 
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Prolog - Twoja żona Kr_eonie, poszła do swego pokoju i tam podcięła sobie gardło. 
Kreon - Więc ona r?wn1ez. Wszyscy śpią _ To dobrze. Dzieri był c i ę ż~i 
Prolog - Teraz 1estes zupełnie sarn. 

Kreon - Jan Machulski, Prolog - Tadeu sz Bogucki 

Piastunka - Co ci jest moja g ołąbeczko? 
Antygona - N ic nianiu. Tylko jestem trochę je szcze za mała na to wszy stko. 

Antygona _ Halina Chrobak, 1smena-Boże nno Stry jkówn a, Niania-Halino Czengery 



An_łygona - Kochasz mnie, prawda? Kochasz mnie tak jak się kocha żonę? 
Ha1mon - Tak, Antygona, kocham cię jak się kocha żcnę_ 

Antygona - Halina Chrobak, Hajmon - Tomasz Mędrzak 
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Pro1ek l graficzny 
And rze1 Pągowski 

Bilety do Teotru Ochoty moi:na nabyć codzienn ie w 1eatrze w go
dz inach 12 - 16 oraz na godzinę przed przedstawieniem, tel. 25-85-44, 
a także w kasach SPATiF-u, tel. 21-93-83 
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