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Sofokles w teatrze Anouilha.
Antygona Jeana Anouilha w przekładzie

Antygona Sofoklesa, jedna z najsłynniejszych tragedii świata antycznego i od 
XIX wieku żelazny punkt kanonu lektur literatury powszechnej, paradoksalnie 
nie doczekała się wielu wybitnych kontynuacji. Oryginał znalazł się w Euro-
pie Zachodniej w XV wieku za sprawą Giovanniego Aurispy, a kolejne tłuma-
czenia stanowiły początkowo reinterpretacje i naśladownictwa. Do najbardziej 
znanych należą siedemnastowieczne sztuki francuskie – Antygona Jeana Rotrou 
i Tebaida, czyli wrodzy bracia Jeana Racine’a. Dla klasycyzmu Antygona stała 
się głównie tematem utworów operowych i dopiero wiek XIX przyniósł meta-
fizyczny poemat prozą Pierre’a Simona Ballanche’a datowany na 1813 lub 1814 
rok oraz dramaty niemieckie, inspirowane wybitnym przekładem Friedricha 
Hölderlina (Upadek Edypidów, czyli bracia Friedricha Heinricha Bothego z 1822 
roku i Antygonę Eugena Reichela wydaną w 1872 roku). W XX wieku liczne mi-
strzowskie interpretacje sceniczne tragedii mieszają się z coraz bardziej swobod-
nymi utworami do niej nawiązującymi. Najwcześniejsze, te z pierwszej połowy 
wieku, były naznaczone piętnem pierwszej i drugiej wojny światowej. Niemie-
cka Antygona Waltera Hasenclevera (1917) była głosicielką humanizmu, nawo-
łującą do buntu przeciwko despotyzmowi Kreona, czyli cesarza Wilhelma II. 
Inspirowany Sofoklesem dramat Jeana Anouilha był odczytywany jako krytyka 
rządu Vichy, zaś Antygona cypryjska Feliksa Lützkendorfa podjęła temat ruchu 
oporu na Cyprze. Z późniejszych reinterpretacji warto wspomnieć jako kurio-
za Antygonę turecką pióra Kemala Demirela z 1975 roku, osadzoną w realiach 
kopalni kobaltu, oraz afrykańską – Wyspę Athola Fugarda z tego samego roku. 
W Polsce tragedia była kanwą dla utworów Aleksandra Maliszewskiego (Anty-
gona, 1939), Krystyny Berwińskiej (Ocalenie Antygony, 1948), misterium Artu-
ra Marii Swinarskiego (Godzina Antygony, 1960) i Janusza Głowackiego (Anty-
gona w Nowym Jorku, 1992).

Wśród mnogości utworów inspirowanych tragedią Antygona Jeana Anouilha 
wyróżnia się oryginalnym podejściem. Dramaturg nie „przepisuje” Sofoklesa, 
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nie zmienia realiów utworu, szukając odbicia mitu we współczesnym świecie, 
ale dokonuje reinterpretacji przez umieszczenie tragedii w ramach konwencji 
teatru w teatrze. W niniejszym artykule naświetlimy sposób budowania tej kon-
wencji w sztuce oraz kwestię jej przekładu. Analizie przyświecać będą zasady 
hermeneutycznej „krytyki produktywnej” (critique productive) Antoine’a Ber-
mana, której głównym założeniem jest szacunek do przekładu jako całości ce-
lowej, a nie jedynie tekstu odtwórczego wobec oryginału. W myśl tej przesłan-
ki krytyk przystępuje w pierwszej kolejności do uważnej lektury tłumaczenia, 
a dopiero potem przechodzi do oryginału i literatury posiłkowej. Analiza musi 
też wziąć pod uwagę „podmiot tłumaczący”, a więc pozycję, projekt i horyzont 
autora przekładu. Dopiero takie przygotowanie pozwala na obiektywne usto-
sunkowanie się do ewentualnych potknięć czy szczególnie udanych fragmentów 
tekstu docelowego (Berman 1995). Tu posiłkować się będziemy również klasy-
fikacją Bermana obejmującą trzynaście tendencji deformacyjnych1. Oczywiście 
biorąc pod uwagę zawężenie obiektu badań do elementów związanych z kon-
wencją przyjętą przez Anouilha, krytyka nie stawia sobie za cel analizy cało-
ściowej. Niemniej pragniemy zachęcić do takowej w ramach szerszej rozprawy.

1 Tendencje deformacyjne, opisane przez Antoine’a Bermana w La traduction et la lettre 
ou l’auberge du lointain, zostały stworzone z myślą o analizie prozy, ale z powodzeniem 
można stosować to narzędzie do opisu zmian w tłumaczeniach dramatów, oczywiście 
przy uwzględnieniu specyfiki tych tekstów. Berman wyróżnia następujące tendencje: 
racjonalizację („linearyzację krzaczastej formy oryginału” przez skracanie zdań, usu-
wanie zdań wtrąconych i podrzędnych), wyjaśnienie (dopowiadanie w tłumaczeniu tego, 
co w oryginale „nie jest i nie chce być jasne”), wydłużenie będące konsekwencją dwóch 
poprzednich, uszlachetnienie (oddanie oryginalnego tekstu w gładszej, upiększonej for-
mie) i jej przeciwieństwo – wulgaryzację, zubożenie jakościowe (zastąpienie słów lub 
zwrotów „uboższymi” pod względem ikonicznym, semantycznym odpowiednikami), 
zubożenie ilościowe (usunięcie powtórzeń, synonimów, „zbędnych” zdobień), ujednoli-
cenie tekstu (prowadzi do zatarcia kontrastu między wysokim a niskim rejestrem teks-
tu), zniszczenie rytmu tekstu (najczęściej przez zaburzenie interpunkcji), zniszczenie 
podskórnych sieci znaczeniowych (nieoddanie w przekładzie systemu słów kluczy, ich 
namnożenia i pozycji w tekście), zniszczenie systematyzmów (zastąpienie kilkoma róż-
nymi odpowiednikami konstrukcji i typów zdań chętnie używanych przez autora orygi-
nału), zniszczenie lub egzotyzacja osobliwości dialektycznych (co często sprowadza się 
do oddania dialektu obcego za pomocą dialektu lokalnego), zniszczenie wyrażeń frazeo-
logicznych (przez zastąpienie ich gotowymi odpowiednikami w języku docelowym) i za-
tarcie nakładania się poziomów języka (zniszczenie „wielojęzyczności prozy”, gdzie ję-
zyk ogólnonarodowy lub potoczny przeplata się z socjo- lub idiolektami; Berman 1999).
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„Jeszcze nigdy tak dobrze nie zdradzono Sofoklesa…”

Antygona Jeana Anouilha, powstała w 1942 roku, to jeden z pierwszych utwo-
rów francuskiego dramaturga, należący do serii pesymistycznych pièces noires 
(czarnych sztuk)2, ale nie jedyny powstały na fali zainteresowania antykiem. An-
tygonę poprzedza Eurydyka, a obie tragedie wpisują się we francuski nurt rein-
terpretacji starożytnych greckich mitów, zapoczątkowany przez Jeana Cocteau. 
W 1922 roku miała miejsce prapremiera adaptacji Antigone «contraction» de la 
pièce de Sophocle (Antygona, skrót sztuki Sofoklesa), w 1926 powstał Orfeusz, 
a w 1932 Machine infernale (Maszyna piekielna), komedia oparta na Królu Edy-
pie Sofoklesa. Tym tropem podążył Jean Giraudoux, któremu największą sławę 
przyniosły sztuki Amfitrion 38 (1929), Wojny w Troi nie będzie (1935) i Elektra 
(1937), podobnie jak Jean Paul Sartre (Muchy miały premierę w 1943) i wreszcie 
Jean Anouilh. Po raz pierwszy Antygonę zaprezentowano w lutym 1944 roku 
w inscenizacji André Barsacqa, jeszcze na kilka miesięcy przed końcem woj-
ny, co samo w sobie było ewenementem. Od samego początku sztuka wzbu-
dzała kontrowersje. Z jednej strony wytykano Anouilhowi brak oryginalności, 
posądzano go o zamach na tragedię antyczną, o jej ośmieszenie, z drugiej zaś 
dostrzegano zawrotną głębię sztuki, maestrię młodego autora, który umiejętnie 
skorzystał z doświadczeń współczesnego teatru: „Jeszcze nigdy tak dobrze nie 
zdradzono Sofoklesa” – napisał jeden z krytyków „Hier et demain”3.

W czym tkwi kunszt Antygony z 1942 roku? Anouilh poddał tragedię Sofo-
klesa ciekawemu zabiegowi. Podczas pracy nad sztuką po raz pierwszy odwołał 
się do konwencji teatru w teatrze, znanej mu z twórczości Moliera, Szekspira czy 
Pirandella. Odtąd stanie się to jednym z jego ulubionych chwytów. Pierre Henri 
Simon, w swoim artykule Jean Anouilh et la pureté, wyłuszczając główne ce-
chy dramatu Anouilha, zwraca uwagę na stały proceder zestawiania świata poe-
tyckiego ze współczesną rzeczywistością. Anachronizm, stale podsycany przez 
autora, nie pozwala widzowi zapomnieć, że jest w teatrze, a tu wszystko jest grą 
pozorów. U Anouilha jest to tak bardzo wyostrzone, że wychodzi poza ramy zna-
nej od wieków konwencji i dla Jeana Pierre’a Sarrazaca staje się teatralizmem – 
„nieznośnie bulwarowym stylem teatru w teatrze” (Sarrazac 2007: 165).

Anouilh staje się reżyserem współczesnej interpretacji utworu, gdzie na sta-
rożytnej kanwie buduje się nowe treści. Nadal jesteśmy w Tebach, tuż po zakoń-

2 Paul Surer we Współczesnym teatrze francuskim przytacza tylko najbardziej ogólnikowy 
podział twórczości Jeana Anouilha na sztuki czarne, różowe i czarno-różowe – kolo-
ry wskazują ogólny nastrój utworów (Surer 1973: 131–141). Jednak sam autor stosował 
dużo bardziej szczegółową klasyfikację; obok już wspomnianych są pièces brillantes, 
grinçantes, costumées, baroques, secrètes, farceuses (sztuki olśniewające, zgryźliwe, ko-
stiumowe, barokowe, tajemnicze – tłum. A.P.). 

3 „On n’a jamais si bien trahi Sophocle”, Jean Sauvenay, „Hier et demain” 1944, nr 9, cyt. 
za: Monférier 1981: 116.
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czeniu wojny. Po zmarłym Edypie władzę przejął Kreon, a jedną z jego pierw-
szych decyzji był zakaz pochowania Polinejkesa, syna poprzedniego króla, brata 
Antygony i Ismeny, który został uznany za zdrajcę. Antygona wbrew woli wuja 
usiłuje pogrzebać gnijące na słońcu ciało brata, zostaje schwytana i doprowa-
dzona przed oblicze króla. Ten skazuje ją na śmierć przez zamknięcie w jaskini. 
Dziewczyna, tuż po wepchnięciu do pieczary, wiesza się, a jej zrozpaczony na-
rzeczony Hajmon, syn Kreona, popełnia samobójstwo, podobnie jak jego matka 
Eurydyka, która podcina sobie gardło na wieść o śmierci jedynaka. Fabuła po-
zostaje nienaruszona, natomiast kontrastem dla niej będzie akcja dramatyczna 
i świat przedstawiony. Anouilh zmienia porządek scen i dodaje nowe, swojego 
autorstwa. Sztukę otwiera Prolog, lecz tym razem nie jest to pierwszy dialog 
między Antygoną i Ismeną, ale kolejna postać – konferansjer, który przedstawia 
osoby dramatu i opowiada, co zaraz się wydarzy. Rozmowa sióstr będzie miała 
miejsce później, po spotkaniu Antygony z Piastunką. Ta nowa postać spełnia 
dwojaką funkcję – Anouilh może dzięki niej pokazać kulisy akcji, codzienne 
życie bohaterki posągowej, jaką stała się Antygona, i wprowadzić kolejny rys 
konwencjonalny, Piastunka bowiem zdaje się żywcem wyjęta z komedii obycza-
jowej. Scena rozmowy sióstr jest znana z Sofoklesa. Ismena boi się przeciwsta-
wić Kreonowi i przekonuje siostrę, aby porzuciła swoje buntownicze zamiary. 
Jest już za późno, Antygona była przy zwłokach nad ranem. Po wyjściu Isme-
ny wchodzi Hajmon. Tu przez chwilę jesteśmy świadkami typowej, rozczulają-
cej sceny między dwojgiem kochanków, do momentu kiedy Antygona brutalnie 
zrywa zaręczyny. Anouilh wraca do modelu starożytnego sceną rozmowy Kre-
ona ze Strażnikiem, który, zielony ze strachu, wyznaje mu, że ktoś próbował 
pochować trupa Polinejkesa. Po reprymendzie Kreona Strażnik wróci na scenę 
z dwoma kolegami, prowadząc winowajczynię. Tu, podobnie jak u Sofoklesa, 
następuje konfrontacja dwojga głównych bohaterów, ale ku zaskoczeniu widzów 
Kreon wcale nie chce skazać siostrzenicy na śmierć. To nie tyran, autokrata, ale 
nihilista, który traktuje swój urząd jako sale besogne – „brudną robotę”. Czyn 
Antygony, dla Kreona pozbawiony sensu, nie budzi w nim gniewu, lecz niepo-
kój – boi się skandalu i linczu mieszkańców Teb, żądnych krwi buntowniczki. 
Niespodziewanie Antygona chce być skazana. Grzebanie brata to jedynie pre-
tekst – dziewczyna chce umrzeć, bo nie może znieść wizji konwencjonalnego 
życia dorosłych. Mimo różnych wybiegów Kreonowi nie udaje się przekonać 
siostrzenicy i jest zmuszony skazać ją na śmierć. Podobnie jak u Sofoklesa wsta-
wia się za nią Hajmon, a straciwszy nadzieję na pomoc ojca, wybiega ratować 
ukochaną. Antygona wraca na scenę jeszcze jeden raz. Czeka na odprowadzenie 
na miejsce kaźni pilnowana przez Strażnika. Zestawienie przerażonej dziew-
czyny żegnającej się z życiem i prostaka, który w końcu znalazł słuchacza dla 
swoich wynurzeń na temat służby strażniczej, jest groteskowe. Ostatnie słowo 
należy do Chóru (znów postaci pełniącej rolę greckiego odpowiednika) i Po-
słańca relacjonującego śmierć Antygony, Hajmona i Eurydyki. Kreon, chociaż 
poruszony samobójstwem najbliższych, zgodnie z planem dnia idzie na radę.
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Aby odegrać swoją współczesną Antygonę, Anouilh potrzebował dobrać sobie 
odpowiednie grono aktorów. Jego postacie zachowują się tak, jakby wtłoczono 
je w niewygodne, przestarzałe ramy tragedii. Każdy pozostaje sobą: Antygona 
to nastoletnia buntowniczka, Hajmon – jej męskie alter ego, Kreon jest nihilistą, 
Piastunka przywykła do swojego komediowego emploi, a wiecznie podpici i wo-
niejący czosnkiem strażnicy to karykaturalnie przedstawieni policjanci. Ismenie 
dostała się rola starszej siostry, Eurydyce – niemej żony zepchniętej na margines 
przez wiecznie zajętego małżonka. Oczywiście tych aktorów nie można namó-
wić, aby swoje kwestie wypowiadali w formie poetyckich replik, bliższy jest im 
język ulicy, którym do woli się posługują. Tylko czasem któremuś przypomni 
się kilka słów oryginału, ale ostry dysonans zaraz zmusza ich do powrotu na 
wydeptane ścieżki stylu potocznego.

Jakie stąd wnioski dla tłumacza? Konwencja teatru w teatrze podjęta przez 
autora ma bezpośredni wpływ na konstrukcję sztuki. Odniesienia teatralne 
i wzmianki dotyczące greckiego oryginału są liczne. Wprowadzenie anachro-
nizmów, tak w warstwie językowej, jak w odniesieniach do świata przedsta-
wionego, niesie ze sobą dodatkowo problem obcości, bo Anouilh pisze przecież 
dla francuskiej widowni lat czterdziestych. Dlatego tłumacz staje przed dosyć 
złożonym zadaniem. Zanim jednak przyjrzymy się rozwiązaniom zapropono-
wanym w polskich przekładach, warto wspomnieć w kilku słowach o obecności 
sztuki Jeana Anouilha w Polsce.

O recepcji Antygony 42

Na polskiej scenie Antygona Anouilha pojawiła się za sprawą dwojga tłumaczy, 
Zbigniewa Stolarka i Jadwigi Dackiewicz, choć jak podaje baza realizacji Insty-
tutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego (www.e-teatr.pl), istnieje też trze-
ci przekład pióra Jerzego Lisowskiego, zaprezentowany tylko raz – w 1957 roku 
w spektaklu Teatru Telewizji w reżyserii Tadeusza Aleksandrowicza.

O ile postać Jerzego Lisowskiego, autora wybitnych tłumaczeń z języka fran-
cuskiego i francuskich przekładów polskiej literatury współczesnej, jest po-
wszechnie znana, o tyle warto nakreślić sylwetki dwojga pozostałych tłuma-
czy. Na niwie teatralnej Zbigniew Stolarek, poeta i podróżnik reportażysta, jest 
znany przede wszystkim jako tłumacz tekstów Michela de Ghelderode’a, choć 
zawdzięczamy mu też polski przekład Pięknego i nieczułego Jeana Cocteau, 
a poza tym poezji Aimé Césaire’a i zagranicznych reportaży drukowanych przez 
wydawnictwo Iskry w serii Naokoło Świata. Jadwiga Dackiewicz tłumaczyła 
pojedyncze dramaty Victora Hugo, Alfreda de Musseta, a także pokusiła się 
o spolszczenie Damy od Maksyma Georges’a Feydeau. Także spod jej pióra wy-
szła polska wersja Pieśni Marie de France oraz współczesnej powieści Juliena 



58  Alicja Paszkowska

Greena Gdybym był tobą. Za osiągnięcia w dziedzinie przekładu uhonorowano 
ją w 1992 roku nagrodą polskiego Pen Clubu. Znana jest też jako autorka bio-
grafii historycznych.

Jak dotąd jedynym opublikowanym tłumaczeniem jest Antygona Stolarka, 
która ukazała się na łamach „Przeglądu Kulturalnego” w 1956 roku. Prapremie-
ra tekstu miała miejsce kilka miesięcy później, 12 stycznia 1957 roku na deskach 
Teatru Starego w interpretacji Jerzego Kaliszewskiego, przyszłego dyrektora Te-
atru Śląskiego w Katowicach i Teatru Klasycznego w Warszawie. Asystentem 
reżysera był wówczas mało znany twórca Jerzy Grotowski, a współpraca z Kali-
szewskim poprzedziła jego debiut – premierę Krzeseł Eugene’a Ionesco. Sceno-
grafia do Antygony również nosiła piętno wielkiej indywidualności – Tadeusza 
Kantora. Mogłoby się wydawać, że interpretacja nie przejdzie bez echa. Rzadko 
się jednak o niej wspomina, a to ze względu na inne ważne wydarzenie w życiu 
teatralnym. Antygonę Kaliszewskiego przyćmiła polska prapremiera Czekając 
na Godota w reżyserii Jerzego Kreczmara, która miała miejsce 25 stycznia 1957 
roku. Dyskretny sukces sztuki Anouilha nie mógł się równać z rewolucją teatral-
ną, ale dowodem na to, że została zauważona, są wystawienia, które mnożyły 
się w ciągu lat następnych. W sezonie 1956/1957 było ich aż pięć, w następnym 
– dwa, ale znaczące: premiera na scenie Teatru Dramatycznego w Warszawie 
w reżyserii Jerzego Rakowieckiego oraz telewizyjna wersja tej interpretacji. Za-
stanawia tylko dobór przekładu. Na scenie warszawskiej zabrzmiał tekst Stolar-
ka, ale już na potrzeby Teatru Telewizji użyto przekładu Jadwigi Dackiewicz. 
Nie był to debiut tego tłumaczenia, jako pierwszy zainteresował się nim Euge-
niusz Stawowski, który już trzy miesiące po krakowskiej premierze, 16 marca 
1957 roku, wystawił swoją wersję Antygony w łódzkim Teatrze Powszechnym.

Skąd takie nagłe powodzenie sztuki, która przecież swoją światową prapre-
mierę miała w 1944 roku? Czy publikacja przekładu nie była możliwa wcześ-
niej? Otóż nie, względy polityczne na to nie pozwalały. Zainteresowanie Anouil-
hem, podobnie jak innymi współczesnymi francuskimi dramaturgami, zbiegło 
się z „odwilżą” lat pięćdziesiątych, której kulminacją był teatralny październik 
19564. Jeszcze jedno pytanie ciśnie się na usta: Czy sukces Antygony był trwały? 
Tu niestety odpowiedź jest negatywna. Z roku na rok grano ją coraz rzadziej, choć 
trzeba zaznaczyć, że z repertuaru sztuk Anouilha sięgano po nią najczęściej5. 
Jak dotąd Antygona doczekała się dwudziestu premier, wśród których znacznie 

4 Jak pisze Kazimierz Braun, „teatralny październik” skutecznie wprowadził na polskie 
sceny sztuki zachodnie, rugując tym samym utwory radzieckie. Polityczne zmiany spo-
wodowały też otwarcie granic, co oprócz wymiany doświadczeń umożliwiło dostęp do 
najnowszych dramatów (Braun 1994).

5 Z bogatego dorobku Jeana Anouilha spolszczono dotychczas dwadzieścia sztuk, z któ-
rych największym powodzeniem cieszą się: Zaproszenie do zamku (tłum. Maria Serkow-
ska), Skowronek (tłum. Jadwiga Kukułczanka) i Spotkanie (tłum. Tomasz Żeromski). Na 
scenie teatru Teatru Dramatycznego w Elblągu miała też miejsce światowa prapremiera 
sztuki Wspaniałe życie (tłum. Barbara Grzegorzewska) w reżyserii Jerzego Sopoćki. 
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przeważają interpretacje tekstu Jadwigi Dackiewicz (dwanaście realizacji). Taka 
dysproporcja wskazywałaby jednoznacznie na wyższość jej tłumaczenia, jednak 
w tym przypadku warto powstrzymać się od pochopnych wniosków.

Nieznana jest geneza przekładu Dackiewicz i do dziś nie został on opubliko-
wany. Kopie dostępne są za pośrednictwem bibliotek teatrów, gdzie sztuka była 
grana. Egzemplarz, który udało nam się zdobyć, pochodzi ze zbiorów Teatru 
Dramatycznego im. Adama Mickiewicza w Częstochowie i był wykorzystany 
przy pracy nad spektaklem Bogdana Toszy (premiera miała miejsce 18 paź-
dziernika 2003 roku). Wiele wskazuje na to, że Dackiewicz znała tłumaczenie 
Stolarka, stąd w jej tekście odnajdujemy liczne zbieżności, wręcz całe ustępy 
zgodne z przekładem opublikowanym w „Przeglądzie”. Do najbardziej ude-
rzających należą powtórzone wersje spolszczonych imion postaci; i tak w obu 
tekstach trzej strażnicy: Jonas, Durand i Boudousse, to: Jonasz, Mroczek i Ko-
menda, ich kolega Flanchard nazywa się Wrzosek, a suczka Antygony Douce 
– Miłka. Anouilh nadał swoim strażnikom dosyć przeciętne nazwiska, więc nic 
nie stało na przeszkodzie, by je zmienić. Podobnie zaskakuje nas jednomyśl-
ność tłumaczy w przypadku użycia jednakowych rozwiązań niezasugerowanych 
przez oryginał. Dobrze ilustruje to poniższy przykład:

PIASTUNKA, wybucha: Ach tak! No to ładnie! Bardzo ładnie! Ty, królewska córka! […] 
Ileż to ja razy myślałam sobie: „Mój Boże, jak ta mała nie ma w sobie za grosz zalotno-
ści! Zawsze w tej samej sukience i źle uczesana. Kawalerowie będą mieli oczy tyko dla 
Ismeny – z jej kolczykami, z jej wstążkami, a tamta mi będzie skrobać pietruszkę”. No 
i proszę, okazało się, że takaś sama jak twoja siostra, i gorsza jeszcze, bo hipokrytka! Co 
to za jeden? Może łobuz jaki, co? Ktoś, kogo nie możesz przedstawić rodzinie: „Oto ten, 
którego kocham i za którego chcę wyjść za mąż”. Tak czy nie? Odpowiadaj, latawico! 
(Anouilh, tłum. Z. Stolarek 28/1956: 4).

PIASTUNKA, wybucha: Ach tak! No to ładnie! Ty, królewska córka! […] Ileż to ja razy 
myślałam sobie – kawalerowie będą mieli oczy tyko dla Ismeny, a tamta mi będzie 
skrobać pietruszkę”. No i proszę, hipokrytko! Co to za jeden? Może łobuz jaki, co? Ktoś, 
kogo nie możesz przedstawić rodzinie? Odpowiadaj, latawico! (Anouilh, tłum. J. Dac-
kiewicz: 5).

LA NOURICE, éclate: Ah! C’est du joli! C’est du propre! Toi, la fille d’un roi! […] Com-
bien de fois je me suis dit : « Mon Dieu, cette petite, elle n’est pas assez coquette! Toujours 
avec la même robe et mal peignée. Les garçons ne verront qu’Ismène avec ses bouclettes 
et ses rubans et ils me la laisseront sur les bras. » Hé bien, tu vois, tu étais comme ta 
sœur, et pire encore, hypocrite! Qui est-ce? Un voyou, hein, peut-être? Un garçon que tu 
ne peux pas dire à ta famille: « Voilà, c’est lui que j’aime, je veux l’épouser. » C’est ça, 
hein, c’est ça? Réponds donc, fanfaronne! (Anouilh 2008: 15).

Przekład Dackiewicz jest tu właściwie kalką poprzedzającego tekstu, tyle że 
skróconą. Zdanie „Kawalerowie będą mieli oczy tyko dla Ismeny” jest dosyć 
wiernym, choć dziś nieco przestarzałym tłumaczeniem „Les garçons ne verront 
qu’Ismène”, ale można je było równie dobrze oddać jako „Chłopcy zwrócą 
uwagę tylko na Ismenę”, zaś „ils me la laisseront sur les bras” niekoniecznie 
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przecież oznacza „tamta mi będzie skrobać pietruszkę” („laisser sur les bras” 
oznacza „obarczyć odpowiedzialnością za kogoś, coś”). Dodajmy, że „skrobać 
pietruszkę”, oznaczające „nie mieć powodzenia na zabawie”, „czekać na próżno 
na propozycje małżeńskie, na oświadczyny”, jest powiedzeniem dziś już właś-
ciwie zapomnianym. Na francuskiego „voyou” mamy takie określenia jak: ło-
buz, chuligan, ladaco, drań, kanalia, opryszek, hultaj, nicpoń, a „fanfaronne” 
to nie tyle „latawica” (tu tłumaczenie Stolarka można uzasadnić przez kontekst, 
bo piastunka podejrzewa Antygonę o chodzenie na schadzki), ile zarozumiała, 
przemądrzała panienka, snobka, pępek świata.

Przykłady zbieżności między dwoma tłumaczeniami można by mnożyć; 
dość stwierdzić, że jest ich podejrzanie dużo. Oczywiście są też różnice. Obok 
wspomnianych skrótów, które często boleśnie odbierają spójność, a nawet sens 
poszczególnym replikom6, znajdziemy też dosyć kosmetyczne zmiany, jak uży-
cie synonimów, mniej lub bardziej trafnych. Tak jest w przypadku tłumaczenia 
jednej ze scen sztuki, kiedy Kreon każe pojmać swoją siostrzenicę, krzycząc 
„Gardes!”. Stolarek oddaje to trochę niezręcznie jako „Warta!”, Dackiewicz zaś 
trafniej używa słowa „Straż!”. Wobec powyższego analiza tłumaczenia będzie 
dotyczyć głównie tekstu Zbigniewa Stolarka i w przypadku, kiedy w przekła-
dzie Jadwigi Dackiewicz brak danego fragmentu lub przekład jest zbieżny, po-
dawać będzie się tylko jedną, kompletną wersję.

Teatr w teatrze w przekładzie

Najbardziej bezpośrednią formą wprowadzenia konwencji teatru w teatrze 
jest zwrócenie uwagi widza na to, że właśnie ogląda spektakl. Nie inaczej robi 
Anouilh i to już w pierwszych słowach swojej tragedii. Po odsłonięciu kurtyny na 
scenie obecni są wszyscy aktorzy, a Prolog – konferansjer, zaczyna swoje wpro-
wadzenie:

PROLOG – Otóż tak. Te tutaj osoby odegrają dla was historię Antygony. Antygona 
to ta mała chuderlawa, co tam przycupnęła i nic nie mówi. Patrzy prosto przed siebie. 

6 W poniższym fragmencie rozmowy Piastunki z Antygoną Dackiewicz pomija część zda-
nia dotyczącą kanapek, po czym zapomina usunąć nawiązania z kwestii Antygony, gdzie 
ta o nich wspomina. Ma to oczywiście bezpośredni wpływ na zrozumiałość sceny, która 
dla polskiego widza (a prędzej czytelnika, bo trudno sobie wyobrazić, aby reżyser dopuś-
cił do nieścisłości w spektaklu) pozostaje nieczytelna. 

 PIASTUNKA: Widzisz, moja gołąbko, kawę ci przygotowałam. Chodź! / ANTYGO-
NA: Nie nianiu, nie będę jadła, tylko później napiję się trochę (Anouilh, tłum. J. Da-
ckiewicz: 11).

 LA NOURICE: Tiens, te voilà un bon café et des tartines, mon pigeon. Mange. / ANTI-
GONE: Je n’ai très faim, nourrice. […] Je vais seulement boire un peu (Anouilh 2008: 
31–32).



Sofokles w teatrze Anouilha. Antygona Jeana Anouilha w przekładzie   61

Rozmyśla. Rozmyśla o tym, że już za moment stanie się Antygoną, że nagle przeobrazi 
się w nią z chuderlawej, czerniawej i skrytej dziewczyny, której nikt w rodzinie nie brał 
nigdy dotąd na serio, że stanie sama jedna w obliczu świata, sama wobec Kreona, swojego 
wuja, który jest królem (Anouilh, tłum. Z. Stolarek 28/1956: 4).

PROLOG – Dobry wieczór Państwu, a więc tak, te tutaj osoby odegrają dla was histo-
rię Antygony. Antygona to ta mała, która siedzi tam i nic nie mówi. Patrzy prosto przed 
siebie. Myśli. Rozmyśla o tym, że już za moment stanie się Antygoną, że nagle przeobrazi 
się w chudą i skrytą dziewczynkę, której nikt w rodzinie nie brał na serio, że stanie sama 
jedna w obliczu świata, sama wobec Kreona, swojego wuja, który jest królem (Anouilh, 
tłum. J. Dackiewicz: 1).

LE PROLOGUE: Voilà. Ces personnages vont vous jouer l’histoire d’Antigone. An-
tigone, c’est la petite maigre qui est assise là-bas, ce qui ne dit rien. Elle regarde droit 
devant elle. Elle pense. Elle pense qu’elle va être Antigone tout à l’heure, qu’elle va sur-
gir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au 
sérieux dans la famille et se dresser seule en face du monde, seule en face du Créon, son 
oncle, qui est le roi (Anouilh 2008: 9).

Nonszalanckim „Voilà!” Prolog, jakby od niechcenia zwraca uwagę publicz-
ności na to, co dzieje się na scenie. Dobrze oddają to użyte w tłumaczeniach 
zwroty „otóż tak” i „a więc tak”. Mimo to Jadwiga Dackiewicz dorzuca jeszcze 
formułę powitalną „Dobry wieczór Państwu”. Czy jest to konieczne? Oryginał 
wzbrania się przed podkreślaniem roli gospodarza wieczoru, jaką gra Prolog, ale 
zasady konwencji są przez to zaakcentowane. Ta „augmentacja”, efekt dopowie-
dzenia zwanego przez Bermana clarification – „wyjaśnieniem”, jest jednak od-
osobniona – Dackiewicz optuje raczej za skrótami. Powyższy fragment zawiera 
garść wskazówek scenicznych, z których nie wszystkie znajdą się w jej wersji. 
Anouilh podkreśla, że aktorka grająca Antygonę jest chudą (w wersji Stolarka 
„chuderlawą”) brunetką w opozycji do blondwłosej Ismeny. Określenie „noir-
aude” Stolarek tłumaczy jako „czarniawa” i biorąc pod uwagę potoczny rejestr 
przymiotnika (zgrubienie przez końcówkę „-aud”), jest to trafne. Dackiewicz 
pomija to określenie. Trzeba zaznaczyć, że nie jest to przypadek odosobniony 
– wskazówki dotyczące wyglądu postaci pojawiają się w jej tekście wybiórczo. 
Kreon określany jako „homme robuste aux cheveux blancs” (Anouilh 2008: 10) 
tylko u Stolarka będzie „okazałym, siwowłosym mężczyzną”7. Brak konsekwen-
cji w usuwaniu wskazówek scenicznych nie pozwala stwierdzić, czy zamiarem 

7 O posturze Kreona jest mowa w czasie konfrontacji króla z Antygoną. Antygona złośliwie 
mówi: „Je vous parle de trop loin maintenant, d’un royaume où vous ne pouvez pas entrer 
avec vos rides, votre sagesse, votre ventre […]. La vie t’a seulement ajouté tous ces petits 
plis sur le visage et cette graisse autour de toi” (Anouilh 2008: 94), co Stolarek skrupu-
latnie tłumaczy jako: „Mówię teraz z nazbyt daleka, z królestwa, do którego nie zdoła 
się pan dostać z tymi swoimi zmarszczkami, swoim rozsądkiem, ze swoim brzuchem. 
[…] Życie dorzuciło ci tylko te wszystkie zmarszczki na twarzy i ten tłuszcz na ciele” 
(Anouilh, tłum. Z. Stolarek 29/1956: 6). W wersji Dackiewicz nie pojawiają się tylko 
słowa „ze swoim brzuchem” i „ten tłuszcz na ciele” (Anouilh, tłum. J. Dackiewicz: 36).
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autorki przekładu było zwiększenie swobody realizatorów w doborze obsady, 
a w związku z tym, że kontrasty są jednym z czynników znaczeniotwórczych 
(symboliczne przeciwstawienie młoda – stary, chuda – okazały, jasnowłosa – 
czarniawa), można uznać opuszczenia za „zubożenie jakościowe”. Ostatnim ele-
mentem powyższego fragmentu, na który warto zwrócić uwagę, jest postawa 
Antygony. Według Dackiewicz dziewczyna „siedzi”, a u Stolarka „przycupnę-
ła”. Pierwsza wersja jest dosłownym tłumaczeniem oryginału, ale nie oznacza 
to, że druga propozycja jest błędna. Stolarek odwołuje się tu do dalszych ko-
mentarzy Prologa, który zaznacza, że podczas oświadczyn Hajmona Antygona 
„rêvait dans un coin, comme en ce moment, ses bras entourant ses genoux” 
(Anouilh 2008: 10), czyli „marzyła w kąciku, tak jak w tej chwili, otoczywszy 
kolana ramionami” (Anouilh, tłum. Z. Stolarek 28/1956: 4). To cenna uwaga dla 
reżysera i aktorki grającej rolę Antygony, a tekst zachowuje większą spójność.

O ile wskazówki sceniczne, łatwe do zidentyfikowania w tekście, nie przed-
stawiają większych trudności w tłumaczeniu, nawiązania do akcji scenicznej 
mogą być bardziej problematyczne. Anouilh konsekwentnie burzy iluzję teatral-
ną i greckiej koncepcji fatum nieodwołalnie ciążącego na bohaterach przeciw-
stawia nieuchronnie rozgrywającą się fabułę. Nikt, ani spośród postaci – akto-
rów, ani na widowni, nie ma wątpliwości, jak skończy się historia Antygony. To 
tylko kwestia czasu i najbardziej prozaicznego przydziału ról.

ANTYGONA: Na pewno, każdy ma swoją rolę. Jeśli chodzi o niego, powinien nas ska-
zać na śmierć, jeśli o nas, powinnyśmy pogrzebać naszego brata. Właśnie tak role zosta-
ły rozdzielone (Anouilh, tłum. Z. Stolarek 28/1956: 4).
ANTIGONE: Bien sûr. A chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir, et nous, nous de-
vons aller enterrer notre frère. C’est comme cela que ç’a été distribué (Anouilh 2008: 24).

CHÓR: […] W tragedii ma się święty spokój. Przede wszystkim jest się między swoimi. Ko-
niec końców każdy jest niewinny! Bo rzecz nie w tym, że jest ktoś, kto zabił, i ktoś drugi, 
kto został zabity. To sprawa rozdziału ról (Anouilh, tłum. Z. Stolarek 29/1956: 6).
CHÓR: […] W tragedii ma się święty spokój. Przede wszystkim jest się między 
swoimi. Wszyscy są niewinni. Bo rzecz nie w tym, że jest ktoś, kto zabił, i ktoś dru-
gi, kto został zabity. To sprawa rozdziału ról (Anouilh, tłum. J. Dackiewicz: 20).
LE CHŒUR: Dans la tragédie on est tranquille. D’abord, on est entre soi. On est tous in-
nocents en somme ! C’est n’est pas parce qu’il y en a un qui tue et l’autre qui est tué. C’est 
une question de distribution (Anouilh 2008: 54).

KREON – Posłuchaj mnie uważnie. Ja mam złą rolę, owszem, a ty masz dobrą 
(Anouilh, tłum. Z. Stolarek 29/1956: 6).
CREON: Ecoute-moi bien. J’ai le mauvais rôle, c’est entendu, et tu as le bon (Anouilh 
2008: 75).

Przytoczone powyżej fragmenty pochodzą z kilku różnych scen. Pierwszy 
cytat to słowa Antygony, spokojnie kwitującej argumenty siostry, która boi się 
nieuchronnej kary. Drugi to wypowiedź Chóru, który tuż po schwytaniu Anty-
gony sławi przymioty tragedii, nieodmiennie prowadzącej do nieszczęśliwego, 
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ale za to pewnego końca. Ostatnie zdanie pada z ust Kreona, doprowadzonego 
do ostateczności przez krnąbrną siostrzenicę. Choć tylko w pierwszym i trzecim 
przypadku sens zdania jest oczywisty, w żadnym z nich tłumacze nie popełniają 
błędu, a tylko uzupełniają – zamiast „tak to zostało rozdzielone”, polska wersja 
podaje „Właśnie tak role zostały rozdzielone”, w miejsce „to sprawa podziału / 
przydziału” – „to sprawa rozdziału ról”. Dochodzi tu do „wyjaśnienia”, tyle że 
trudnego do uniknięcia z powodu wieloznaczności wyrażenia, które w języku 
francuskim ma ograniczone zastosowanie. Jednak nie zawsze wybór kontekstu 
jest jednoznaczny.

ANTYGONA: […] To koniec. Nie ma dla ciebie Haimona, Antygono (Anouilh, tłum. 
Z. Stolarek 28/1956: 5).
ANTYGONA: No tak to już koniec. Skończone z Haimonem, Antygono (Anouilh, tłum. 
J. Dackiewicz: 16).
ANTIGONE: […] Voilà. C’est fini pour Hémon, Antigone (Anouilh 2008: 44).
CHÓR: Stało się! Dla Antygony nadszedł już kres. Teraz kolej na Kreona (Anouilh, 
tłum. Z. Stolarek 29/1956: 8).
LE CHŒUR: Là ! C’est fini pour Antigone. Maintenant, le tour de Créon approche 
(Anouilh 2008: 117).

KREON wchodzi ze swoim paziem: Ułożyłem ich razem, leżą jedno obok drugiego, na-
reszcie! Są teraz umyci, wypoczęci. Tylko nieco bardziej bladzi… ale tak spokojni. Dwo-
je kochanków nazajutrz po pierwszej nocy. Dla nich nastąpił już kres (Anouilh, tłum. 
Z. Stolarek 29/1956: 8).
CREON […]: Je les ai fait coucher l’un près de l’autre, enfin! ils sont lavés, maintenant, 
reposés. Ils sont seulement un peu pâles, mais si calmes. Deux amants au lendemain de la 
première nuit. Ils ont fini, eux (Anouilh 2008: 119).

Zdaniem „C’est fini pour” i jego wariantem „Ils ont fini” Anouilh puentuje 
sceny zerwania zaręczyn z Hajmonem i skazania Antygony, a także wkłada je 
w usta Kreona, który wraca z pieczary po śmierci bohaterów. Jest zrozumiałe, 
że można je różnie interpretować. W pierwszym przypadku tłumacze jednogłoś-
nie optują za komentarzem wyrażającym żal po zerwaniu. Stolarek jest tu pa-
tetyczny, podobnie jak w kolejnym cytowanym fragmencie, kiedy to „nadszedł 
kres dla Antygony”, i w wypowiedzi Kreona, zachowując w tych dwóch ostat-
nich przypadkach podobieństwo w tłumaczeniu. Dackiewicz tylko w pierwszym 
przypadku znajduje inne rozwiązanie, bardziej prozaicznie komentując zerwane 
zaręczyny, po czym wraca do form zaproponowanych przez przekład Stolarka. 
Jednak użycie przez autora dramatu jednakowych wyrażeń wskazuje, że nie-
koniecznie chodziło mu o śmierć czy rozejście się kochanków. To nawiązanie 
do fabuły – dla Hajmona, dla Antygony to już koniec, machina tragedii poszła 
w ruch i ich losy są przesądzone, aktorzy schodzą ze sceny. Dosłowne tłumacze-
nie, choć może nie tak subtelne, jak podane w wersji Stolarka, pozwoliłoby na 
zachowanie „podskórnych sieci znaczeniowych”, czyli głębokiego sensu, który 
według Bermana odsłaniają rekurencyjne słowa i wyrażenia. Dwuznaczności 
jest znacznie więcej, ale warto przytoczyć jeszcze jeden fragment:



64  Alicja Paszkowska

ANTYGONA: – Powiedz im, żeby mnie puścili. Jestem córką Edypa, jestem Antygona. 
Nie ucieknę (Anouilh, tłum. Z. Stolarek 29/1956: 6).
ANTIGONE: Dis-leur de me lâcher. Je suis la fille d’Œdipe, je suis Antigone. Je ne me 
suis sauverai pas (Anouilh 2008: 56).

W tym przypadku trzeba zdecydować, do którego kontekstu się odnieść: we-
wnętrznego, dotyczącego danej sceny, czy zewnętrznego, gdzie ważne jest zna-
czenie globalne tekstu lub odniesienia do rzeczywistości pozatekstowej. Cza-
sownik „se sauver” może bowiem oznaczać „uciec” lub „ratować się”. Tłumacze 
odwołali się do kontekstu wewnętrznego – Antygona zapewnia, że jako córka 
królewska nie zniży się do niegodnej ucieczki. Jeżeli jednak weźmiemy pod 
uwagę podjętą przez Anouilha konwencję, adekwatne byłoby też użycie „rato-
wać się”, co wskazywałoby na nieuchronną śmierć bohaterki.

Podkreśleniu konwencji teatru w teatrze służy też wprowadzenie do tekstu 
bezpośrednich cytatów z Antygony Sofoklesa, w tym słynnego 555 wersu: „Wy-
brałaś życie – ja życia ofiarę” (Sofokles 1995: 30). Nasi tłumacze nie sięgają 
do polskiego przekładu greckiej tragedii, a przynajmniej nie do kanonicznego 
tłumaczenia Kazimierza Morawskiego, dosłownie powtarzając za Anouilhem:

ANTYGONA: Ty wybrałaś życie, ja śmierć (Anouilh, tłum. Z. Stolarek 29/1956: 7, tłum. 
J. Dackiewicz: 37).
ANTIGONE: Tu as choisi la vie et moi la mort (Anouilh 2008: 98).

Podobnie postępują w poniższym fragmencie:

ANTYGONA: O grobie! O łoże małżeńskie! O mój domu podziemny!… […] Sama 
jedna…
STRAŻNIK skończywszy przygotowywać prymkę: W pieczarach Hadesa, pod brama-
mi miasta. Na taki upał. Nieźle dostaną w kości ci, co im służba wypadnie (Anouilh, 
tłum. Z. Stolarek 29/1956: 8, tłum. J. Dackiewicz: 43)8.
ANTIGONE: Ô tombeau! Ô lit nuptial! Ô ma demeure souterraine… […] Toute 
seule…
LE GARDE qui a fini sa chique: Aux cavernes de Hadès, aux portes de la ville. En pleine 
soleil. Une drôle de corvée encore pour ceux qui seront de faction (Anouilh 2008: 111).

Czy nie stanowi to zubożenia dla tekstu, który tak wyraźnie afirmuje swoją 
przewrotną zależność wobec greckiego oryginału? Dysonans między fragmen-
tami przepisanymi z Sofoklesa a resztą dialogów powinien być wyraźnie wy-
czuwalny, więc cytaty z Morawskiego byłyby tu odpowiednie. Z drugiej strony 
sam Anouilh korzysta przecież z jednego z licznych tłumaczeń tekstu, które 
powstały w języku francuskim. Tłumaczenie, wierne literze tekstu, nie zmienia 
sensu zdań, zrozumiałych i rozpoznawalnych dla widzów, a nawet wydaje się 
nieuniknione w poniższym fragmencie:

8 W tłumaczeniu Jadwigi Dackiewicz brak odpowiedzi Strażnika.
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ANTYGONA: Sobie pozostaw te wymówki (Anouilh, tłum. Z. Stolarek 28/1956: 4, tłum. 
J. Dackiewicz: 43).
ANTYGONA: Sobie pozostaw te wykręty (Anouilh, tłum. J. Dackiewicz: 10).
ANTIGONE: Sers-toi de ces prétextes (Anouilh 2008: 29).

Antygona odpiera argumenty Ismeny tą krótką, dobitną repliką, która choć 
zaczerpnięta z oryginału (upewnia nas o tym obecność bardzo zbliżonej wer-
sji we francuskim tłumaczeniu Paula Mazona: „Couvre-toi de ce prétexte” 
[Sophocle 1994: 75]), nie znajduje odpowiednika u Morawskiego. Jego Anty-
gona mówi zamiast tego: „Rób po twej myśli […]” (Sofokles 1995: 6). Stolarek 
zachowuje szlachetność sugerującą pochodzenie wersu, ale Dackiewicz trzeba 
zarzucić użycie zbyt pospolitego słowa „wykręty”, co kłóci się z rejestrem zasu-
gerowanym przez oryginał.

Jednak wróćmy do ostatniego przykładu, który Antygona zaczyna apostrofą 
do swego przyszłego miejsca spoczynku. Nie bez powodu przytaczam tu też na-
stępującą po niej wypowiedź. Cytat pochodzi ze sceny, w której przed odprowa-
dzeniem na miejsce kaźni Antygona jest pilnowana przez Jonasza, rozgadanego 
strażnika. Autor dramatu wyzyskał tu cały groteskowy potencjał sceny, każąc 
prostaczkowi opowiadać o swojej służbie, podczas gdy Antygona żegna się ze 
światem. Zderzenie tych dwóch różnych postaw najlepiej ilustruje przytoczony 
fragment ich dialogu. Strażnik nie do końca rozumie Antygonę, ale chce nawią-
zać do jej wypowiedzi, żeby móc spokojnie kontynuować swoje wynurzenia. 
Stąd w wersji francuskiej zaczyna równie patetycznie: „Aux cavernes de Hadès, 
aux portes de la ville. En plein soleil”, naśladując poetycką apostrofę dziew-
czyny. Wszystko to jednak po to, żeby z zadowoleniem wrócić do ulubionego 
tematu i stylu. Niestety, choć tłumaczenie Stolarka jest poprawne, nie oddaje 
w pełni efektu przedrzeźniania stylu wysokiego, przez co dochodzi do „zubo-
żenia jakościowego”.

Skoro już mowa o grze ze stylem wysokim, warto przyjrzeć się kolejnemu 
chwytowi, którym Anouilh zakłóca iluzję teatralną. Dramaturg bardzo szczod-
rze przywołuje realia mu współczesne. Większość dialogów przypomina dzi-
siejsze, dosyć kolokwialne rozmowy, przy czym dla jednych postaci, Piastunki 
i strażników, jest to naturalny sposób mówienia, dla innych efekt działania emo-
cji. Jak podkreśla Stylistyka polska Haliny Kurkowskiej i Stanisława Skorupki, 
podstawowy zapas środków leksykalnych i składniowych stylu potocznego jest 
taki sam jak w innych stylach, czynnikiem decydującym jest mniejsza kontrola 
mówiącego i swobodny dobór słownictwa (Kurkowska, Skorupka 1959: 234). 
Przyjrzyjmy się, jak mówi najbardziej rozgadana z postaci dramatu, strażnik 
Jonasz:

STRAŻNIK: – Melduję się, szefie. Losy my ciągnęli, kto tu ma przyjść. I na mnie wy-
padło. Toteż melduję szefie, że jestem. Tylko ja sam żem przyszedł, bo uradziliśmy, że 
lepiej będzie, jak jeden to zamelduje, a jeszcze i dlatego, że wszyscy trzej żeśmy nie mogli 
zejść z posterunku. Bo nas, szefie, jest trzech na straży przy trupie […]. Mam siedem-
naście lat służby; zacząłem na ochotnika; mam medal i dwie pochwały; dobrą opinię też 
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mam; służba dla mnie rzecz święta; rozkazy wypełniam co do joty; dowódcy zawsze 
mówią: „Jak jest Jonasz, mucha nie siada” (Anouilh, tłum. Z. Stolarek 29/1956: 6)9.

LE GARDE: Voilà, chef. On a tiré au sort pour savoir celui qui viendrait. Et le sort 
est tombé sur moi. Alors, voilà, chef. Je suis venu parce qu’on a pensé qu’il valait mieux 
qu’il n’y en ait qu’un qui explique, et puis parce qu’on ne pouvait pas abandonner le poste 
tous les trois. On est les trois du piquet, chef, autour du cadavre […]. J’ai dix-sept ans de 
service. Je suis engagé volontaire, la médaille, deux citations. Je suis bien noté, chef. Moi 
je suis «service». Je ne connais que ce qui est commandé. Mes superieurs ils disent 
toujours: «Avec Jonas on est tranquille» (Anouilh 2008: 48).

Jednym z pierwszych elementów rzucających się w oczy we francuskiej wer-
sji jest tak zwany potok składniowy. Jonasz mnoży proste zdania i poszczegól-
ne ich człony, łącząc je mechanicznie za pomocą najprostszych spójników lub 
je omijając („toteż”, którego pojawienie się jest niespodzianką, jest tu naddat-
kiem od tłumacza, który uszlachetnił neutralne „alors” – „więc”). Nie brak tu 
konstrukcji eliptycznych (np.: „Je suis engagé volontaire, la médaille, deux cita-
tions”), a zdanie „On a tiré au sort pour savoir celui qui viendrait” jest dalekie 
od gramatycznego ideału. Bezmyślnie powtarzane „chef” (szefie) to też element 
pojawiający się tylko w mowie żywej, podobnie jak potoczne wyrażenia „être 
tranquille” (mieć spokojną głowę, być czegoś pewnym), czy „le sort est tom-
bé sur quelqu’un” („wypadło na kogoś”). W przekładzie Stolarka wszystkie te 
cechy zostały zachowane, ale tłumacz pokusił się o dodanie kilku elementów 
wzmacniających efekt stylizacji. Polski Jonasz popełnia błędy typowe dla gwa-
ry, łącząc partykułę „-że” z końcówkami czasownikowymi („żem”, „żeśmy”), 
a końcówkę „-my” oddzielając od czasownika („Losy my ciągnęli” zamiast 
„ciągnęliśmy losy”). Autor przekładu dodaje też frazeologizmy, których w ory-
ginale brak („wypełnić coś co do joty” i „mucha nie siada”). Nie jest łatwo po-
wstrzymać się od entuzjazmu wobec tak pomysłowego podejścia tłumacza, ale 
badawczy obiektywizm każe przyznać, że jest to rodzaj deformacji. Według kla-
syfikacji Bermanowskiej można by je określić jako „wulgaryzację”, w związku 
z zaakcentowaniem pospolitości dyskursu, nie jest to mimo wszystko nieuza-
sadnione użycie „pseudoslangu”, ale trafne podkreślenie najważniejszych cech 
stylu (Berman 1999: 72).

Język Strażnika różni się oczywiście od tego, którym posługuje się Kreon. 
Król Teb upodobał sobie poprawniejszy, ale równie barwny sposób mówienia, 
nie stroni też od dosadniejszych wyrażeń, zwłaszcza w chwilach zdenerwowania.

KREON: Głupi birbancik, mały drapieżca, zimny i bezduszny brutal, jakby do tego 
stworzony, żeby szybciej niż inni szastać się swoimi wozami po mieście i więcej pienię-
dzy wydawać w barach (Anouilh, tłum. Z. Stolarek 29/1956: 8).

9 Rozwiązania zaproponowane przez Jadwigę Dackiewicz nie różnią się od tych w prze-
kładzie Zbigniewa Stolarka, a jest to tylko wersja skrócona.
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CREON: Un petit fêtard imbécile, un petit carnassier, une petite brute toute juste 
bonne à aller plus vite que les autres avec ses voitures, à dépenser plus d’argent dans 
les bars (Anouilh 2008: 87).

Kreon miota wyzwiska pod adresem Polinejkesa, który zanim zdradził swoją 
ojczyznę, był utrapieniem dla rodziców. Stolarek szuka tu jak najbliższych od-
powiedników. Stąd „głupi birbancik”, który w latach pięćdziesiątych był traf-
nym określeniem dla „petit fêtard imbécile”. Dla „petit carnassier” tłumacz pro-
ponuje „mały drapieżca” (dosłownie „mały mięsożerca”), a „petite brute” staje 
się „zimnym i bezdusznym brutalem”10. Tłumacz znów ujawnia swoją słabość 
do wyrażeń potocznych, dodając jedno do repertuaru wyzwisk. U Anouilha Po-
linejkes „tylko do tego się nadaje, aby jeździć szybciej niż inni”, u Stolarka zaś 
„jakby do tego stworzony, żeby szybciej niż inni szastać się swoimi wozami 
po mieście”. Wprawdzie dzisiaj zdarza nam się szastać głównie pieniędzmi, ale 
Słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego wyjaśnia, że 
czasownik „szastać się” oznacza również „włóczyć się”. Z jednej strony tłumacz 
odrobinę „uszlachetnia” obraz Polinejkesa, używając pozytywnego w swej wy-
mowie „być do czegoś stworzonym”, z drugiej – przeciwnie – „wulgaryzuje”. 
Potoczność tekstu jest charakterystycznym rysem dramatu i tłumacz jest tego 
w pełni świadomy. Świadczy o tym nie tylko stylizacja wypowiedzi, często idą-
ca dalej niż w tekście oryginalnym, ale też kompensowanie strat w przypadku, 
kiedy język polski nie dysponuje wystarczająco potocznym odpowiednikiem.

CHÓR: Zostali tylko strażnicy. Ich to wszystko nie obchodzi, jest im obojętne; nie ich 
kłopot. Dalej bębnią w karty… (Anouilh, tłum. Z. Stolarek 29/1956: 8, tłum. J. Dackie-
wicz : 47).

LE CHŒUR: Il ne reste plus que les gardes. Eux, tout ça, cela leur est égal ; c’est pas 
leurs oignons. Ils continuent à jouer aux cartes… (Anouilh 2008: 123).

Dla potocznego „ce n’est pas leur oignons” wyrażenie „[to] nie ich kłopot” 
wydało się tłumaczom zbyt neutralne, stąd w następnym zdaniu: „Ils continuent 
à jouer aux cartes”, zamiast dosłownego „grać w karty”, użyli „bębnić w karty”. 
Bywa jednak, że Stolarek niespodziewanie ociera się o wzniosłość, „uszlachet-
niając” poniższą replikę.

ANTYGONA: Nie, nie przestanę! Chcę wiedzieć, jak będę sobie poczynać, ja również, 
żeby być szczęśliwą. […] Chcę wiedzieć, jak będę sobie poczynać, żeby żyć (Anouilh, 
tłum. Z. Stolarek 29/1956: 7).
ANTYGONA: Jak się mam zabrać do tego życia? (Anouilh, tłum. J. Dackiewicz: 35).
ANTIGONE: Non, je ne me tairai pas! Je veux savoir comment je m’y prendrai, moi 
aussi, pour être heureuse. […] Je veux savoir comment je m’y prendrai pour vivre 
(Anouilh 2008: 93).

10 W tym wypadku przymiotnik „petit” nie ma znaczenia eufemistycznego. Użyty z nega-
tywnie nacechowanymi określeniami jest elementem wzmacniającym charakter pejora-
tywny.
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Chociaż przekład Dackiewicz jest niepełny i nie ma takiego samego wy-
dźwięku jak oryginał (Antygona prosi o radę, a nie wpada w złość), tłumaczce 
udaje się utrzymać ten sam rejestr, podczas gdy Stolarek zupełnie niepotrzebnie 
używa „poczynać”, nieco przestarzałego i przywodzącego na myśl Mickiewi-
czowskie „Co tu począć? Kusa rada. Przyjdzie już nałożyć głową”.

Trzeba przyznać, że w polskich wersjach dramatu nie brak pomysłowych tłu-
maczeń obraźliwych epitetów, jednak kreatywne wyszukiwanie bliskoznacz-
nych odpowiedników nie zawsze jest konieczne. Tak jak to bywa w mowie po-
tocznej, Kreon ma swoje ulubione słowo na określenie łajdaka. Jest to „brute”, 
co w polskim tekście staje się „nieokrzesanym prostakiem” lub krótko „prosta-
kiem”, cytowanym wyżej „brutalem”, „chamem”, w liczbie mnogiej „nieokrze-
sańcami”, „hałastrą”, a „une bonne brute ordinaire de tyran” (Anouilh 2008: 75) 
– „kawałem zwykłego tyrana”. Wszystkie zaproponowane inwektywy są ade-
kwatne, ale gubi się naturalny styl mówienia postaci, która choć nie wyraża się 
w sposób godny króla, ma jednak ograniczony kontakt z żywym językiem ulicy. 
Według typologii Bermana tłumacz zniszczył w ten sposób jeden z „systema-
tyzmów” dzieła.

Anachronizm językowy jest w tłumaczeniu utrzymany, a nawet afirmowany, 
co jednak z odniesieniami do rzeczywistości pozatekstowej? Jak już wspomnia-
no wcześniej, chociaż miejscem akcji są Teby, Anouilh wciąż przywołuje realia 
jemu i widzom bliższe – dwudziestowieczny Paryż. Stąd Antygona na śniadanie 
pije kawę, zagryzając grzanką, Kreon nosi marynarkę, Hajmon oświadczył się 
podczas jednego z pałacowych bali, a strażnicy grają w karty. Dla polskiego 
widza te zwyczaje nie są niczym nowym. Zdarza się jednak, że przeważają ele-
menty dla nas obce.

ANTYGONA: Nic, nianiu. Tylko żebym tak czuła twoją rękę na policzku. […] Wiesz, nie 
boję się już niczego. Ani okropnego wielkoluda, ani złego wilka, ani dziada, co chwy-
ta dzieci do torby… (Anouilh, tłum. Z. Stolarek 28/1956: 4).
ANTIGONE: Rien, nounou. Seulement ta main comme cela sur ma joue. […] Voilà, je n’ai 
plus peur. Ni du méchant ogre, ni du marchand de sable, ni de Taoutaou qui pass et 
emmène les enfants… (Anouilh 2008: 33).

Antygona, która u Anouilha jest młodą dziewczyną u progu dorosłości, przy-
wołuje tu postacie z koszmarów francuskich dzieci – olbrzyma pożerającego 
ludzi, sprzedawcę piasku, który według popularnych nad kanałem La Manche 
baśni usypia maluchy, sypiąc im piasek w oczy11, oraz tajemniczego porywacza 

11 Choć sprzedawca piasku, znany w Polsce również jako piaskowy dziadek, jest według 
tradycji postacią pozytywną, Ernst T.A. Hoffmann w opowiadaniu Piaskun opisuje, jak 
tytułowy bohater zabiera dzieciom oczy, które wypadają pod wpływem piasku, po czym 
karmi nimi swoje potomstwo. Stad zapewne włączenie go przez Antygonę do jej małego 
panteonu.
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Taoutaou12. W tłumaczeniu znajdziemy zaś okropnego wielkoluda, złego wilka 
i dziada z torbą. Czy zamiana jest słuszna? Berman być może zganiłby tę in-
terwencję tłumaczy jako wyraz etnocentryzmu, który rugując obcość z dzieła 
literackiego, bije w jego wymowę. „Tłumaczyć nie znaczy szukać ekwiwalen-
tów” (Berman 1999: 80) – podkreśla badacz13. Jednak znajdziemy też obrońców 
przeciwnego podejścia. Tłumacz Antygony mógłby się tu powołać na stworzoną 
przez Eugène’a Nidę koncepcję „ekwiwalencji dynamicznej”, która zakłada, że 
treść przekazana w tekście docelowym musi wywołać u czytelnika podobną re-
akcję jak w przypadku odbiorcy tekstu źródłowego (Dąmbska-Prokop 2000: 72). 
Dlatego należy zapytać, jaka jest pożądana reakcja widzów? Anouilh każe An-
tygonie przywołać te postacie, aby jej bliskość ze światem dzieciństwa stała się 
oczywista. Polscy widzowie zapewne uchwyciliby aluzję nawet w tłumaczeniu 
dosłownym, ale lęki Antygony nie byłyby dla nich do końca zrozumiałe. Ana-
liza polskich wersji pozwala stwierdzić, że Zbigniew Stolarek (a za nim Jadwi-
ga Dackiewicz) stosuje „ekwiwalencję dynamiczną” konsekwentnie. Zmienia 
francuskie imiona postaci, jego Kreon żałuje, że nie może już ukarać Antygony 
klapsem zamiast policzkiem, od strażników nie czuć czerwonego wina, ale po 
prostu alkohol. Biorąc pod uwagę życzenie Anouilha, aby widzowie oglądali 
Antygonę współczesną, podjęta strategia wydaje się słuszna.

Horyzont tłumaczy

Analiza krytyczna Bermana zakłada wzięcie pod uwagę tak zwanych pozy-
cji, projektu i horyzontu tłumacza. Przez tę pierwszą badacz rozumie nie tyle 
prywatne podejście, ile wypadkową znajomości języka obcego, zdolności lite-
rackich autora przekładu i jego ogólnej opinii na temat pozycji i powinności 
tłumaczenia. Projekt to oczywiście prywatne założenia podjęte przez tłumacza, 
niekiedy dostępne w różnego rodzaju paratekstach, a badanie horyzontu musi 
wziąć pod uwagę „całość parametrów językowych, literackich, kulturowych 
i historycznych” (Berman 1995: 79). Chodzi zatem nie tylko o próbę rekonstruk-
cji stanu języka docelowego, ale także ówczesnej kondycji teatru i znajomości 
dramatu francuskiego.

12 Taoutaou to francuskie nazwisko. Zapewne nosił je porywacz znany na początku XX 
wieku, którym straszono dzieci. Dziś nie jest to odwołanie czytelne nawet dla współ-
czesnych Francuzów.

13 Berman z entuzjazmem przyjąłby dosłowne tłumaczenie francuskiego frazeologizmu „il 
y a du pain sur la planche”, co oznacza „mieć pełne ręce roboty (Anouilh 2008: 75), które 
u Stolarka staje się wyrażeniem „nie można się uskarżać na brak ciasta w dzieży” (Anouilh, 
tłum. Z. Stolarek 29/1956: 7).
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Choć „projekt” dla obu przekładów nie jest znany, na pewno kilka słów moż-
na powiedzieć o pozycji tłumaczy. Oboje byli romanistami, przy czym kom-
petencje językowe Stolarka mogły być wyższe z racji jego długiego pobytu we 
Francji w latach 1945–1952. Jak już zaznaczono, oboje parali się piórem – Ja-
dwiga Dackiewicz była redaktorem w Państwowym Instytucie Wydawniczym 
i autorką beletryzowanych biografii historycznych, Zbigniew Stolarek w czasie 
wojny pisał wiersze pod pseudonimem Zbigniew Szary, a potem poświęcił się 
pracy dziennikarskiej. Dla obojga praca nad tłumaczeniem sztuki Anouilha była 
czymś nowym; to najwcześniej datowany przekład w ich karierze, stąd może 
wyczuwalna staranność, zwłaszcza w tekście Stolarka. Co do pozycji tłumacze-
nia w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, było ogólnie przyjęte, że dobry 
przekład jest etnocentryczny, z czym wiązało się między innymi spolszczanie 
imion bohaterów. To wyjaśnia oczywiście tę samą praktykę w polskiej Anty-
gonie Anouilha, a także wyraźne dążenie do nadania dialogom pozorów natu-
ralności. Ponadto poetyckie doświadczenie Stolarka miało na pewno wpływ na 
dobór słów; stąd mnożenie synonimów, a także fragmenty tchnące patosem, nie 
zawsze w zgodności z oryginałem.

Na horyzont naszych tłumaczy składa się więcej czynników. Od opublikowa-
nia przekładu Antygony minęło już ponad pięćdziesiąt lat. W tym czasie język 
i realia zmieniły się w znaczącym stopniu – wiele spośród wyrażeń, zwłaszcza 
tych pochodzących z języka potocznego, wyszło już z użycia. Kto dzisiaj powie, 
że młoda dziewczyna „skrobie pietruszkę”, a lekkoducha określi „birbantem”? 
Dla obraźliwego „vielle bête” polscy tłumacze znajdują już nieco przestarzałe 
inwektywy: „stara kapuściana głowa”, „pomiotło”, „stare próchno”, a dla „mar-
motte” – „stara fujara”. Współczesny odbiorca mógłby mieć trudności ze zrozu-
mieniem następującego fragmentu:

ANTYGONA: Gdybym była służącą i zmywała statki akurat wtedy, gdy odczytano by 
edykt, otarłabym ręce z tłustych popłuczyn i wyszła, w fartuchu, żeby pogrzebać mojego 
brata (Anouilh, tłum. Z. Stolarek 28/1956: 6).
ANTIGONE: Se j’avais été une servante en train de faire sa vaisselle, quand j’ai entendu 
lire l’édit, j’aurais essuyé l’eau grasse de mes bras et je serais sortie avec mon tablier pour 
aller enterrer mon frère (Anouilh 2008: 67).

„Faire la vaisselle” to prozaicznie zmywanie naczyń, dawniej określanych 
jako „statki”. Trudno też dociec, co ma na myśli Ismena, mówiąc: 

ISMENA: Pozwól sobie! Pozwól!… Już brwi ściągnęłaś, patrzysz prosto przed siebie, 
głucha na wszystko, co ci się mówi (Anouilh, tłum. Z. Stolarek 28/1956: 4).
ISMENE: Allez! Allez!… Tes sourcils joints, ton regard droit devant toi et te voilà lancée 
sans écouter personne (Anouilh 2008: 25).

Czy stan ówczesnego teatru polskiego miał wpływ na tłumaczenie, a zwłasz-
cza na kwestię przekładu konwencji teatru w teatrze? Była ona znana naszej 
scenie w równym stopniu jak francuskiej. Zapewniła nam to długa tradycja wy-
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stawiania sztuk Szekspirowskich, które na równi z interpretacjami romantyków 
są stale obecne w polskim repertuarze. Pozostaje kwestia recepcji Sofoklesa. 
Wprawdzie Antygona była znana już Janowi Kochanowskiemu i to on pokusił 
się o najwcześniejszą trawestację greckiego mitu w swojej Odprawie posłów 
greckich, polska scena nie miała i nadal nie ma tradycji wystawiania i reinter-
pretacji teatru antycznego14. To tłumaczyłoby bardzo ostrożne podejście Stolar-
ka i Dackiewicz do wyjątków z Sofoklesa. Współczesny teatr francuski też był 
słabo znany w Polsce. Powiew zachodniej kultury dopiero nadchodził – po dzie-
sięciu latach zmagań z socrealizmem, którego wprowadzenie na scenę było wy-
mogiem ówczesnych władz. Boom na kulturę francuską, przypadający właśnie 
na drugą połowę lat pięćdziesiątych, na pewno zainspirował Stolarka do prze-
kładu Antygony i dał mu gwarancję, że sztuka zostanie wystawiona. Pojawienie 
się drugiego tłumaczenia Dackiewicz wyjaśnić można popularnością sztuki, ale, 
jak już wspomniano, okoliczności powstania jej tekstu nie są znane.

Czas podsumować nasze rozważania nad przekładem Antygony. Daleko idąca 
zbieżność między dwoma przekładami uniemożliwia analizę porównawczą obu 
tłumaczeń. Można tylko stwierdzić, że o ile przekład Zbigniewa Stolarka nie 
posuwa się do redukcji, Jadwiga Dackiewicz robi to więcej niż często.

Obecne w tekście ślady konwencji teatru w teatrze w większości przypadków 
nie przysporzyły tłumaczom trudności. „Systematyzmy” związane ze światem 
sceny zostały zachowane, prócz nielicznych wyjątków, gdzie autorzy tłuma-
czeń zachowali spójność poszczególnych replik, kosztem kontekstu całej sztuki. 
Obecność cytatów z Sofoklesa jest oczywista, choć nie za sprawą odniesień do 
istniejących polskich przekładów, ale dzięki tłumaczeniu dosłownemu i zacho-
waniu rejestru wysokiego oryginału.

Anachronizmy językowe i odniesienia do realiów francuskich zostały zastą-
pione polskimi odpowiednikami, co jest wyrazem etnocentrycznego podejścia 
tłumaczy i co pozostaje w zgodzie z założeniami konwencji podjętej przez auto-
ra. Szczególną zaletą polskich tłumaczeń jest naturalna i twórcza stylizacja wy-
powiedzi pisanych językiem potocznym. Wprawdzie upływ czasu miał wpływ 
na zrozumiałość i aktualność użytego słownictwa, ale teksty wyznaczają do-
bry kierunek dla przyszłych tłumaczeń. Dlatego można stwierdzić, że Antygona 
Jeana Anouilha zachowała w polskim tłumaczeniu swoje najistotniejsze rysy.

14 Pisze o tym Paweł Sztabrowski w artykule Antyk na dziś („Dialog” 2008, nr 12). Według 
krytyka interpretacje antyku nigdy nie były domeną naszej sceny. Dziś próbują przeła-
mać ten opór młodzi twórcy teatralni jak Maja Kleczewska, Jan Klata, Michał Zadara, 
Natalia Korczakowska, którzy greckie tragedie poddają współczesnej reinterpretacji. 
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Sophocle au théâtre d’Anouilh. Traductions polonaises d’Antigone de Jean Anouilh

R ÉSU M É

L’article est consacré à la convention du théâtre « pur » dans Antigone de Jean Anouilh 
et dans ses traductions polonaises. Quoique inspirée fortement par le chef-d’œuvre de 
Sophocle, la pièce d’Anouilh n’est pas une simple imitation. L’auteur français cherche à bri-
ser l’illusion théâtrale en employant de différents moyens, des anachronismes en particulier. 
Après avoir présenté la structure de la pièce, nous nous penchons sur sa réception en Pologne
pour ensuite passer à l’analyse des fragments choisis de deux traductions polonaises de Zbi-
gniew Stolarek et de Jadwiga Dackiewicz. L’analyse régie par les principes de la critique 
productive d’Antoine Berman, nous permet de déterminer les modifications introduites par 
les traducteurs et de réconnaître la qualité de leurs versions.
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NOTA AUTOR SK A

Alicja Paszkowska jest doktorantką na Wydziale Filologicznym UJ, specjalizuje się 
w przekładoznawstwie. Po zakończeniu studiów romanistycznych na UJ podjęła się 
zadania pogodzenia dwóch swoich największych pasji – zainteresowania przekła-
dem i fascynacji teatrem, zwłaszcza tym współczesnym znad Sekwany. Choć nie 
można tu mówić o opozycji ogień–woda, obie domeny zachłannie dążą do monopo-
lu w badaniach. Dlatego powstająca dysertacja doktorska na temat recepcji współ-
czesnego teatru francuskiego w Polsce nosi wszelkie znamiona kompromisu.


