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Teatr Ziemi Pomorski'ej 
Dyrekłor: WILAM HORZYCA 

MOLIER 
• 

SZKOŁA ZON 
komedia w 5-ciu aktach 

w przekładzie BOY' a ŻELEŃJSKIEGO 

OS OBY: 

Arnolf, inaczej pan Rosochacki . „ ............ . 
Anusia, naiwn. mloda dz,·ewczyna 'Aycho-

wana przez Arnolfa ............. „ ......... . 

Horacy, zalotnik Anusi ....................... „. „ 

Grzela, wieśniak, sluga Arnolfa ............... . 
Agatka, wieśniaczka, slużiJCa Arnolfa ....... . 
Chryzald, przyjaciel Arnolfa ................... . 
En ryk, szwagier Chryzalda .. „ ...............••... 

Orant, ojciec Horacego i bliski przyjaciel 
Arnolf a ......................... , ..................... . 

Rejent ..................................................... . 

Franciszek Rychlowski 

Irena Maś/iJ1ska 

Józef Wasilewski 
Aleksander Gajdecki 
Lidia Kownacka 
Leopold Detkowski 
Stanislaw Kubiński 

Klemens Puchniewski 
Romuald Matkowski 

Rzecz dzieje się na placu w mieście. 

Reżyseria: Wilam Horzyca. Dekoracje: Leonard Torwirt. 

Początek przedstawienia punkualnie o godz. 18.15 

Po rozpoczęciu przedstawienia wstęp na salę wzbroniony. 

Boy= Żeleński o „Szkole . '' zon 
Przysfępujemv do komedii, którą historia literaturv uu,aża za C'pokę, 

w dziejach francuskiego teatru, równą co do doniosłości Cydowi Corneille'a; 
zarazem jest ona, z wielu względów, epoką w twórczo.fr1 iVJoliez·a . 

.... W naczvnie tradvcvjnej farsv francusko-1v!osko-hiszpańskiej Molier 
wlał treść pierwsze; komedii obvczajowej, studium charakterów, żvcie! Mimo 
zachwvtu publiczności, pedanci ujrzeli w tej sztuce wzgardę dla świętvch vra
widel Arvstotelesa; z powodu paru wvrażeń, stużącvch raczej do seharakterv
zowania postaci, św,ętoszki obojej pici podnoszą krzvk o żartv z rzeczv świę
tvch. Wvkwintnisie gorszą się swobodą jęzvka.„ l trzeba. przvznać, że mieli 
dobrv instvnkt w tvm swoim niepokoju; mimo iż komedia Moliera, w stosunku 
do ózvczosnvch fars, uderza raczej swą obvczajowością i oczvszczeniem smaku 
z zaprawv grubvch konceptów, w gruncie ta sztuka Moliera słusznie mogła 
się im wvdać niebezpieczną: pod niewinną szafą krvje ona w sobie, jak zvięk
szość sztuk Moliera, elementv rewolucji obvczajowej. Jakoż pada ciężkie słowo, 
ten kamie11, którv świat z regulv prawie rzuca pod stopv, każdego genialnego 
pisarza: niemoralność! Svpią się broszurv, pamfletv, parodie, atakujące Moliera 
na wszvstkich polach, nie cofające się przod szarpaniem go w najdraźliwszvch 
taj11ikach żvcia rodzinnego. Molier odpowiada: 11a razie jako ndpowiedź daje 
dwa klejnociki rozsądku, ciętości i humoru: Krytykę Szkoły Żon i lmP.ro
wizację w Wersalu; późnfej dorzuci coś więcej .... Z kampanii o Szkolę Zon 
urodził się Tartufe, czvli Swięfoszek. 

.•. Akcja jest prosta do ostatecZ11vch granic: trwające przez pięć aktów 
qui pro quo plvnie zupełnie naturalnie z ambicji Arnolfa i paplarstwa Horacego. 
Co więcej, Molier przeprowadza w niej pomvsł równie szczęśliwv jak podno
szącv mvśl utworu: zazwvczaj kochająca się para sili się oszukać tvrana; tu, 
przeciwnie, Anusia przez naiwność, Horacv przez młodzie11czą nieopatrzność, 
powiadamiają Arnolfa o każdvm swoim kroku; i oto ten tal< przewidującv 
człowiek, wiedząc wszvstko, nie zdoła niczemu zapobiec: bezsilnv jest wobec 
praw ż11cia. 

Upraszczając intrvgę do minimum, Molier okazał zv niej zarazem ogromną 
inwencję. Cóż śmielszego, w istocie, nad pomvsł, abv swego zazdrośnika uczvnić 
powiernikiem wszvstkich planów i kroków młodej parv? Zarazem, dzięki temu 
pompsłowi, akcja przenosi się poniekąd w duszę Arnolfa. I patrzvmv na stop
niowe przekształcenie duszp ludzkiej, abv, w ostatnim akcie, widzieć jak Arnolf 
zaprze się samego siebie, jak ten !pran podda się pod jarzmo; jak ten człowiek 
najdraźliwszp na punkcie małżeńskiego honoru, sam będzie podsuwał owej 
dziewczvnie najbardziej sprzeczne z tvm honorem mvśli. Ta ewolucja namięt
ności czvni z te; wczesnej komedii Moliera studium, którego nie spotkamp, 
zdaje mi się, później, i zapewnia jej oddzielne miejsce, stanowiąc zarazem jeszcze 
jeden dowód śmiałości i samorodności jego geniuszu . 

... .Parę słów jeszcze o słpnnvch „zakończeni'1ch" molierowskich. Krzp. 
wiono się nieraz na te roz1viązania jak gdvbv za pomocą Deus ex machina, 
które w sztucznv sposób rozplątują węzłv zadzierzgnięte przez nieubłagane 
konfliktp... Ale jak mpgło bpć inaczej, skoro Molier wciska treść dramatu 
w ramp komedii?... Zvje on w epoce, w której tworzące się nowe społeczeń
stwo pozostaje jeszcze pod naciskiem wszelkich autorvtetów, mocno już trącą
cvch stęchlizną: autorvtetów filozoficznvch, lekarskich, obvczajowvch etc. Do 
tvch ostatnich należała władza ojcowska, mężowska, pojęta jako ucisk cudzego 
żpcia, jako tryumf starczego egoizmu, maskowanego wielkimi słowami... Roz
wiązanie naturalne musiałobp bvć pesvmistpczne, bolesne. i tego Molier nie 
chce... Dlatego pokazuje nam rąbek rzeczv tak jak się dzieją, odsłania w paru 
g cnialnvch błpskach najdalsze perspektpwv utajonvch w nas możliwości, poczem 
.capuszcza kurt11nę mówiąc: „Nie smućcie się! bajeczka kończv się dobrze" ... 
I ten sztucznp, sforsowanv optpmizm zakończeń posiada TJieraz właśnie swój 
wcale ostrp posmaczek. Szczególnie zakończenie „Szkoły Zon", tak fantazpjne, 
że aż zakrawające na celo111ą parodię, ujęte w szpbkie i svmetrvczne dwu
wiersze, bardzo jest miłe i zabawne. 



Bajka dla dzieci od lat 6 do 60 
. 
ł więcej ... 

„Szkoła ioa' · dla public:iności. zaszczycającej swymi względami teatr imć 
Moliera, „pokojowca królew;kiego·', była niemal rewolucją artystyczną. Ten, którego 
historia nazwała ojcem komedii współczesnej, potrafił wlać w formę popularnej, 
uciesznej historyjki o rogaczu wspaniatyrn tyle nowej trcsci, ie jedni się trzęsli z za
chwytu, drudzy z oburzenia. Boć przecie na owe czasy nic pospolitszego nad histo
ryjki takie. Grywały je trnpy jarmarczne ku ncic3Ze gawiedzi we \;yłoszech, we 
Francji. w Hiszpanii. Zazdrośnik wyprowadzony w pole przez kobietę... Umiano to 
na pamięć! \'Vięc dla odświeienia, dla pikanterii, wreszcie dla dowcipu i popisu aktors
kiego od;wieżG.no je i uzupełniano wstawkami i efektami, któreby niewątpliwie, na 
smak dzisiejszy. uszły za rubas·ine do nieprzyzwoitości, a z których widz ówczesny 
lubiał pośmiać się sobie zilrowo. I na tem koniec. 

Molier odrzucił pieprzne dowcipy i dwuznaczne akcesoria, zredukował do mini
mum tak ulubione kije, odwulgaryzował rzecz i uprzyzwoicił. Ale za to, jak pisze 
Boy -- .. wyłania się tu. z tej starej fabuły, nowoczesna już komedia obyczajowa, 
komedia mieszczańska, komedia narodowa, komedia charakterów, komedia psycholo
giczna, realistycmn i nawet --- jak chcą niektórzy -- komedia dydaktyczna, „sztuka 
z tezą·•. \Vreszcie miejscami, komedia ta daje ju·i. zapowied·.i nowoczesnego dramatu". 
Pod starym pretekstem powiało ze sceny coś zupełnie nowego. Stąd siła reakcji pu
blicznosci. 

Nas od t.amtyeh czasów dzieli prawie 300 lat. (Dokładnie 283). Rozkwitła przez 
te wieki psychologia. ustąpował i wracał do sztuki realizm, padały ze sceny coraz to 
nowe. coraz jaskrwawsze, radykalniejsze tezy społeczne. Nie brak.Io nam tej strawy, 
przekarmiano nas nawet. Aż przyszła wojna. która omal że nie wywróciła świat, omal 
że nic przekreśliła tego całego dorobku. z które~o byliśmy tak dum11i„. 

Dziś, w okresie odbudowy wszystkich dziedzin życia naszego, czekamy w teatrze 
na sztuki nowe, sztuki, które pozwolą 11am przeżyc zbiorowo, wspólnie naszą proble
matykę, naszą real11ośc. A gdy oglądamy się w przeszłość. to 11ie w to;! bezpośrednią, 

rntncającą się \\ 11bstelnos tkac:\ psychologiczn~·ch, w rozszczepianiu pnysłowiowego 
włosa na czworo. Zdrowy instynkt każe szukać w sztuce całego człowieka, brai: 
rzeczy prościej, si~gać do źródeł. 

Formy ludowe zawsze spełniały doniosłą rolę w dziele odnowienia sztuki, Lu
dowa komedia przedmolierowska. komedia typów \1L1d zawsze myślał postaciami!J jest 
dla teatru zawsze świeżym iródłem odrodzenia. To też do jej form nawiązujemy 
w toruńskiej inscenizacji ,.Szkoty ion·•. - Stara hajka o rogaczu wspaniałym jest 
ciągle jeszcze jara. Niech w nierealistycznych, bajkowych dekoracjach staną przed 
nami jej postaci, niech z uproszczonych umyslnie form wykwituą podstawowe ele
rnent:r widowiska scenicznego, niech wreszcie - w okresie świątecznym - prze1nówi 
tej bajki mądrość i humor. J. M. 

Co ujrzymy na scenie toruńskiej? 
Po ,.Szkole ion·' najbliższą premierą hędą „Promieniści" Krystyny Grzybow

skiej. sztuka osnuta na tle epoki Mickiewiczowskiej w \Vilnie i miłości młodego 
Adama i Maryli. Sztuka powstała w czasie okupacji i będzie wystawiona poraz pierw
szy w naszym teatrze w związku z 90-tą rocznicę śmierci poety. 

W następnej kolejności - komedia angielska „Zieleni się zbo:te" Emlyna 
\Villiamsa. o wyra·h1ych akcentach społecznych, poraz pierwszy wystawiona w Kato
wicach. gdzie cie>zyła się dużym po•vodzeniem. Dalej - niegrane dotąd dzieło dra
matyczne C. K. Norwida „Za kulisami", oraz popąlarna komedia M. Bałuckiego· 
„Grube ryby". Z repertuaru klasycznego przewiduje się jeden z dramatów Szekspira, 
oraz sztuki Wyspiai1skiego i Fredry. 

Prawdopodohnie ujrzymy te·i. na naszej scenie głośną sztukę Jarosława Iwasz
kie,vicza „Maskarada", przedstawiającą dzieje tragicznej miłości i śmierci najwięk
szego poety rosyjskiego, A. Puszkina. Także jedua ze sztnk amerykańskich wejdzie do 
repertuaru na sezon bieżący. 

Jesli chodzi o komet.tie muzyczne, to przewidziane są dwie; -- znana już „Jaś 
u raju bram" Hemara, oraz nowa, utalentowanego poety i pisarza scenicznego 
Stefana Flukowskiego p . t . „Ja}ko Kolumba". 
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