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MOLIER 
(1622-1673) 

A
ŻEBY zdać sobie w pełni spraw1,; ze zna
cl'enia twórczości :vro1iera dla rozwoju 
teatru francuskiego, trzeba sięgnąć pa-

mięcią do nader si{romn:?go reo rtuaru 1-:omc
diowego, jakim rozporzą dzai'l Fraacja przed 
Molier~m . PoV! starą fars· ludową były to 
mnieJ lub więcej prymit) wne przeróbki zL1k 
włoskich bądż h iszpań..;kich, s. rowadzając"' sic: 
do zawiklane j inlryg i, steku grub. eh ko<lcen
tów i kilku szablonowyc po taci 11święc:mych 
Lr dycją commedii dell'arte. Dost„wcami tego 
materi 'u scenicz"ego 'l w połowie xvrr \v. 
zręczm rz~m:eślnicy dramaturgii, któn;y U"a
niają się za latw)m powoJz ni m i zy;kiem. 
Teatr Moliera natomLast je.;l teatrem orawd~· 

społecze1·1stwie jego epok i i o czl::.·wie"·rn w 
ogóle. Pie1w.>zy \Vielki komediopi,arz reali<ta 
prze'<azał nam bogate doświ dczenie, na k tć::-e 
złożyły się wlas1 e jego przE.Życia w rói.'1) c 
środowiskach Fra'lcji w czasów przy\ i ejów 
feudalnyc i rólewskiego ao~olut\ zmu. 

Urodzony ' Pa ryżu, syn zamożnego właśc:
ciela zakładu tapicer.;kiego J<: n Bapt)'.;ta Po
quelin opuścił mając lat rz) -iasc1e m:e„zc!ań
skie otoczenie domu ' jcowskiego, oy po'Ji!!rać 
nauki w Kolegium Clermont, gdzie studiuje 
łacinę i poznaje p:;etów .starożytnych . Po ukoii 
czeniu tej szkoły zdał ponoć ~zamm na ad\VO
kata. Skądinąd ojciec pragnął przelać na niego 
tytuł i funkcję „tapicera królewsk iego" . Ale 
dwu dzies toletniemu Janowi Poquelin n'e odpo 
wiadaly ani handel, ani adwokatura. Idąc za 

·osem powołania przyłącza się on pod przybra
nym nazwiskiem Moliera do rodziny wędrow· 
nych aktorów Bejartów i zakłada z n imi w pól 
nie w Paryżu przedsiębiorstwo o szumnym 
mian.ie „Znakomitego Teatru". 

Nowy barwny światek wyposażył go we wra
żenia :zup tnie odmienne od tych których mo
gla dos tarczyć cieplarniana atmosfera kolegium 
jezuickiego. A niebawem miał się otrzeć o zgola 
osobliwe środowisko trafiając do więzienia za 
długi owego przed.>iębiorstwa teatralnego. Sko
ro znajdzie si na wolności, zniechęcon do 
stolicy - ruszy z trupą na prowincję. I oto 
trzynastoletnie wędrówki od krańca do krańca 
Fr ncjl ukazują mu z bliska jej zwyczaje, Jt'j 
ludz:i w zamkach · z jazdach, na wielkich 
szlakach i na ulacach miej3kich, nastę;>ny zaś 
okres, rozPoczynający się w dniu 24 październi
ka 1658 r., kiedy Molier gra po raz pierwszy 
przed Ludwikiem XIV, zdobywając wstępnym 
bojem uznanie młodego króla i najwybredniej
szej publiczności paryskiej - przyn ie3ie nowy 

Przedstawienie jednej ze sztuk Moliera w Wer
sal u (wg współczesnego szt ychu). 

obfi Y pokarm dla umy.;łu pisarza. 36- letni 
Molier powrócił z prowincji już nl tylko jako 
ak tor, reżyser i dyrektor zespołu, ale i jako 
autor far.;, wielce ucie>zn ·eh widowisk, w któ
rych spla tały się udatnie elementy obce i po
mysły własne. Ni edług jed nak zadow ala go 
s ama zabawa. $ miech Moliera, pozostając na 
zawsze prze:noż nym żywiołem jego twórczości, 
zacz~na op iera ć się na głębszej prawdzie. 
a dz!ęki temu stajl"" się potężną bronią, służącą 
do walki z występkiem i przesądami . 

Mo!-ier_ maluje z nat ury. Po galerii typów 
prowm~JOnalnych przyszła kolej na mieszczań
stwo pary.;kie i dwór królew;kl. Nie gardzi 
i trad ~·cyjnymi postaciami m ar ionetkowymi, lecz 
c~r~z. więcej _pasjonuje go .s t udi um duszy ludz
kt~J t w ~1ą_zku z tym nawet pos taci trady
c ·ine nab1eraJą w j ego komediach świeżvch 
Ż)"\v;,ch barw. Wrodzony geniw;z, ni<m;ykł~ 
?strość widzenia, wyj ąt owa k u ltura um_;"3! u 
1 serca o~d a;ą mu nieocenione przysługi. Wkrót
ce. uczł:m ze s~ych utw.~row_ „zw.ierciadła p u 
bliczne , w ktorych odb1Ją su~ w 1 rnie współ 
cze ~ne m~ obyc_za_je. Sięgn ie po p rawo roztrzą
s~ma na~powazrue; zych zagadnień psycholo
g1czny~h 1 spo łe~znych. Dzięk i Molierowi, jak 
słus:zm1e podkrcsla k rytyka, komedia prze
kształca się z obcej w narodową. z arystokra 
tycznej w mieszcza ńska, z konwencjonalnej 
w realistyczną, staje się sztll'ką z problemem. 



I Li •r v: Teatrze Miejskim w Lublhiie. ,Su ię
tt> zek", 1!147. Reżyser Czesia v Strz Lecki. ce-
11ogruj Jerzy Tcnonczyk. Nu pierws-.ym µluni 
cl]ęciu: Maria Wilkosze te. ka (El 111irt1), Tadcus: 
KtLŹmiński (Klcunt), Knrolina Lo.l!11c (Pani 
Pernclle) i Ha/inu Ztólko 'sku <Doryn J 

Wspólcz 'ni rozpoznawali 
n eh p Mol ra po:t~ t 
in •g1 1 zyk ny, jak 1 p. ~ nnn wnJn w;
P \ 'e:iziana .~więtosz·- ·i· ,:irzcz o cłud ików 
w !kich odmian lub ~ ·r„. 'I \ częt, do ·oln 
•. Szkoły żnn'', gdzi moral:10 ć hu~ani • cz 1 
t 'umiu}e nad -':<:o~tni~lą mornl 1- et r:mdalną 
n d tyranią .• _Jowr rodziny", :\limo zaoiegó ' 
'rcyków dwo. ki h, prózn) eh modni., ni; loro\\' 

kqnkurencyjn ;;o at OJ. lii:i zazdr nvch pi ma
k ·w, usiłujących zaglu zyć glo · jcg sat -ry, 
walka id owa wielki o pi arza i !· bnie, 
tylko p tęguj(' i z bi iem cza u. Po „_zko e 
zon" pow<lają taki-e o tr-c jego u ' wory ssty
ryczn , jak w.oomnian · .ii.li „Sw:ę~:>"!eit'' 
(pierwsza redakcja w r. I Gti-1, drugn - w 16U7. 

z ia w 1669), Don Juan" ( 1665) .. ::'>'lizantrop" 
(16ti6), ,Grze,orz Dyno la" (166 l, „Skąpi:! " 
(1668), „Mi z~zanin ,?.! c11cicem' \1670), „Szel
mostwa Skapena'' (Ulil) i „Cho~: z uroj ... nia" 
(1673J. W ztu. ach tych dema kuje Molier b' 
goterię i hipokryzj . chc1woś4 i r:npu3tę. słu 
.- r. ~ć dworaków, łapezyw ć: i schłannoś!
buriuazji, jej ;,rn ·€ zne naslado ~·anie iyc·a 
arystokracji. 

Rysy epoki o:łnajdujemy i w farsach Moliera. 
0'l dzieC'i1\;twa przepadał za w idowiskami ludo
wymi, które wywal ją śmi eh prostymi środ 
kami, Zaw ·ze cenił narodową francuską tra
ci 'Cję far ową, plencju zo\\„ki krytycyzm uka
zujacy ż··cie be·, :., łon , $lady tej t radycji 
o::lnajdujemy w ' zy tkkh jego u tworach. 
, Z;. \ iol galij k. przejawia się u niego w całej 
galerii dowcipnych subrete'{ I ~łużąc:ch, w 
j~rnej mo1~ie po'tacl ludowych i w szerokim 
wvkorzy laniu f:>lkloru; przysłów. porzekadeł, 
p;eśni itp. Już w ro!·u 16.-9 używa Molier tcch
ni :i farsowej w •łużbie satyr· :;połeczn j dla 
w · ydzenia mod!'l-el!(o wówczas zmanierowania, 
któ:e rozpanoszyło ię w salonach i stamtąd 
r:zC'n' alo c'o litera tury (,.Pocieszne wykwint, 
n· ". " l. 

Otóż i wspomniany już ,,Grzegorz Dyndala" 
j ·t wyśm ien tq faną z mocnym zacięciem 
kom Jiowym, W\szydzającą nierozumn. · pociąg 
naw bogackich do przenikania w środowi ·ko 
rl::-·h c ~'-e droga ożenku. A ileż farsowych 
lcmcntów zawitra się w świetnej komedii 

.,Chory z ur j ··nia''. będącej ostrym protestem 
p:z ::-·11 ko i; :! nterii P· ~udouczonych. Cenimy 
równiez tiką bli5k~1 far:y sztukę jak „Szel
mo twa Skapena". która prz 'nio·la pierwszy 
z ·i:: ludowego demokratvcznego bohatera lite
ra~k1 go, wyposażone o w inteligencję, ·pryt, 
energ· , opl) mizm. - ·łowem prototyp znako
mit go Figara. 

, I posłuchajmy gło u B:>ya„. 

Maria Bcchczyc-Rudnicka 

M
IMO iż pochlonięty przyqotmvaniami do 
wielkiego dwo skiego wicłowiska. jnkim 
mialo być pr:ccl tawienie „Psyche", Mo-

re·, clbaly o tu, by teatr jego nie odczul tJ ·aku 
repertuaru, postara? się o nowq dlań komedię. 
Byly niq ,.Szelmo tu:a Skapena", wystawione 
d nla 24 maja 16il r, 

.Tuk za dawn ::h c,zasóu twórc~ści Moliera. 
farsę tę zr<,d'ila potrzeba rwwości, i jak za 
dau nych czasów. pow. ta'a ona jako przeróbka 
kilku ::ródel. Lecz Molle nie poszedl już po 
nie do Wloch ani do Hiszpanii, lecz .>ięgnql aż 
do starożytnego Rzymu. Tym razem przejql się 
Terencju~zem i jego „Phormio11em". Tę laciń
. kq komedię rozszerzy! i wzbogaci! częściq no-



MOLIER 

Ska.pa.na. 
Komedia w 3 aktach 

PRZEKLAD 

TADEUSZA BOYA-ŻELENSKIEGO 

oso y 

A RG ANT Włodzimierz Wiszniewski 
ojciec Okt.awa 1 Zcrblnety 

GERONT 
ojctec Leandra 1 Hiacynty 

OKTAW 
syn Arranta,• zalotnik Hiacynty 

LEAN DER 
syn Geronta, zalotnik Zerblncty 

ZERBINET A 
mniemana Cyganka, kl ra okazuje 9lt: 
cór a Arganta 

HIACYNT A 
cOrka Geronta 

SKAPEN 
slllŻący Leandra, hultaj 

SYLWESTER 
stużący Oktawa 

NERY NA 
piastunka Hiacynty 

KARL.O 
awan lumlk 

DWÓCH TRAGARZY 

SCENOGRAFIA: 

Rzecz dzieje 

Stanislaw Stojka 

Zygmunt Tadeusiak 

Kazimierz Siedlecki 

Teres:z Lassota 

Teresa Wierzbowska 

Marian Rulka 

Zdzisław Sikora 

Stefania Cybulska. 

* • * 

w Neapolu 

REŻYSERIA: 

JANUSZ WARPECHOWSKI ZDZISŁAW TOBIASZ 

ASYSTENT REŻYSERA: 
ZDZISLA W SIKORA 



folicr w Teatrze Miej kim 1v Li /Jl nie. „ · -
piec" J9.J9, Rc!:yscr Z~Jia fodr:: tv kei, s ~ 
9ruf Jcrz11 Toroiiczyk. Na ;.d; 1: llaLhw Bi '• o 
<Fr vrza) i Wieslcnv IH1chnlk(ltvskt tStr:::alk ) 

wymi ,)..)my !ami, c.:ęś .q sulllacjami wziętym 
:: w,!asrtCJ dnwnej farsy µt. „G rgonl w worku", 
to znów .:upo±yczony11li z komcclii Cyrana d!" 
Bcr9crac pt. „o~zukany pedant". I, jak za dau;
nycil czasów, Molier nadal caloścl koloryt u:lo 
skicj komedii i c/1araktc.· commedia dcll'artc. 

Historię o mil.ości dwóch młodych chlopców 
i zabiegach Skapena c Iem dostarczC;nia zako 
chan11m potrzebnych do ko11kurow pieniędzy 
opowiada Molier z wyjqtkowq werwq. znaczqc 
ka::dq wa!::niejszq scenę 11derze11ia mi kijów, 
z którymi w tych dziwnych zdarzeniach nikt 
się zbytnio nie liczy, i okras.:ajqc wymowq 
i cz1111ami wielkiego Skapena. 

Skapen w oaóle jest może największ1 o:.:dobq 
tej k medii: on ;eden wystarc:a, by aczynić 
z nie j swego od:aju arcy:lzielo. To genhsz 
przcbiegloś i. .1imo u·loskie!]O im i ~nin wchlonal 
w siebie zalety i swych towarzyszy francuskich. 

Prau;i2 caly cl mcnt farsy zau:a1 ty .v tej 
icesolej komeclii polega na Skapenie, który 
kroku, z~aje się, nie zrobi i slou:a nic pvwic, 
b11 nic IL uwalać śmil.'.ch u. Ska i-en pr~y ty.1: :.:na 
lml-i [cena, w której wyci ka pie11iqc/;; , = Ar
r,anta. to caly skarb • ~ r~:wlogii 1x:gl„dou:ej. 
Lec:! nie f!J ko ten cp'-ocl „ e'mostw ~kapena" 
po1>iada u:ar r ość :;ycholoaicznq. S ynn1 u; lite
raturze f ancu 'cirj !!lala :;ię scena, r;d!I Geront, 
w ro:;pac·11 nad n·es:cz ~ciem sy1 r, ·d !Jyu;s;i; 

Molier w Pań11twou:ym Tcatr,:c im. J . Osterwy. 
„Chory _ urojenia", I!ro. Rety~er Zofia f\1od 
rzei.c ka, sceno9raj Jcr · y '1 o 01i::.zyk. Ne• za;e 
cilL: J\1aksumilion Chm1~l1Jrc-uk (Ar!]cm, Ila11-
n1 Ziólkot •sk:1 (Anto. w) : Je =u Ry3uu <Pan 
Czyśei~l) 



się nau;ct ju 4 na ,.. · 11 p:J c1dorza bez końca 
owo: „Po k iego:i: ia '1la la=il na ten statek?" 
pod oi.> 1ic ja k k a:?a11 ·11 u·i ck mimou:~ lni -> p . aq 
nqcy ctąglym 1s.:s pomnicmiem zawrócić ni<'po
wrotnq p rzeszlo :: , lucl:qc y s ię, że eiqglym ts.:al
czcnicm z n ią ;x>trafi jq przc ma..zać . Nic ma , 
zdaje .~ię, czlo1L'ieka , któremu by , 11a swój spo
sób i na różne tony, nie zdarzyło się powtórzyć 
za Gerontem slawne170 „Mais qu" diable 
allait -il f ai re ela n~ c •tt e gnlere"? ... 

Sl yn nu tc:ż jest ts.: t r at. ze francuskim popi 
.~owa „aria" Ska i:;ena 11 ędqca krwawą satyrą 
ówc:es nego s~clo u: rti et wa. 

Z komentarza T. Boya-Zcleń kiego 
do „Szelmostw Skapena" w wyda
niu Dzieł Moliera 

MOLIER 
O SĄDOWNICTWIE 

SWEGO CZASU 

ARGANT: Nie, wolę się proce ować. 
SKAPEN: Ech, drogi panie, co pan doprawdy 
wyplata? Czy pan wie, na co się pan naraża? 
Nicr.h pan ogarnie m ·1ą w zystkie stopn ie 
i szczeble sprawiedliwości. Niech pan sp ojrzy, 
ile tu instacy i apelacyj; ile zawiklanych pro-

dur; il zwierząt drapieżnych, prz«!2 których 
pazury przejść ci będzie trzeba: woźnych, peł-
1 ~mocników, prokuratorów, adwokatów, pisa
rzy, substytutów, referendarzy, sędziów l ich 
pomocn ików. 1 ·te ma wśród nich ani jednego, 
który by dla najblahsz go powodu nie był zdol
ny karku skręcić naj lu zniejszej sprawie. 
Woiny doręczy panu fałszywe powołanie.„ pań-
ki prokcrator porozumie lę z przeciwnikiem 

i sprzeda cię za milą gotowiznę. Adwokat, tak 
samo przekupiony, nic stawi się na rozprawę 
lub będzie bronił w sposób, któr rzecz t ylko 
pogrzebie. Pi arz wystosuje zaaczne wyrokl 
Sekretarz trybw1alu uprzątnie rozmyślnie a k ta 
z dowodami, albo też am referendarz pom inie 
t o, co \\ idział; a skoro, po największych wysił
kach, zdołałby' się pan u por ć z t m wszyst
kim, pr zekonasz się z przerażeniem, że bą,dz t o 

Molier u· l'a1Lt u·owym Te at r:c im. J . Osterwy . 
„ G rzegorz D ynclal a", 1954. Rdy er i se nog, aj 
.l erzy U klc1a. Na zdj,c:ll" I rena Mis:ke (Kh udy 
na ). H alina Zólkc.u.sk:i <Awcl1kC1J i J u.i..1·: 
Grabowsk i (G . . ~egorz D ynd la) 

pobożne duszyczki, bądź też damulki, które 
trzymają ędziów w garś ci, nastroiły ich prze
ciw panu. Och, panie, jeśli tylko możesz, 1ratuj 
się z tci:-o piekła. l\lleć proces w tym kraju, 
to znaczy hl'Ć potępionym za życia: sama my "I 
o procesie wygnałaby mnie stąd a:i na krańce 
Indii ... 
ARGANT: Chcę się procesować. 
SKAPF.N: Ald aby się procesować, też panu 
będzie trzeba pieniędzy. Będzie ich trzeba na 
koszta śledztwa; będzie trzeba na odszkodowa
nie świadków; będzie trzeba na prokurację, 
pr zentację, naleL.ytość za posiedzenia, taksę 
pełnomocnictwa i diety prokuratora. Będzie ich 
panu trzeba n a konsultacje i obronę adwoka
tów, na prawo wycofania aktów I i;porządzenic 



odpisów. Będzie Ich panu trzeba na. raporty 
ub tytutów, na pocze tne, na. wciągnięcie aktów 

przez pisarza, na porządzenie orzecz nia, wy
roki, kontrole, podpisy 1 ek pcdycje dependen
tów, nie mówiąc Już o podarkach, bez których 
się nic obejdzie. Niech pa.o da te same pienią
dz ow u cil ' I owi. a pozbędzie się pan 
całej 'lhDl"-\llT 

'' , :AKT U , SCEN 8. 

S TLO : 

Bol law D · ba 

lUl!R.. PRAC. XRAWIE~ltl!~ 
Aniela · o · ka 

1' UKI: 

f r illn 

REKWIZYTY : 

Emeryk Bojakowsk i 

PRAC . • tODEL ATORSKA : 

Jadwiga Markowska 

PRZEDSTAWIENIE PROWADZI: 

Barba ra Przeradzka 

SUFLER: 

Gabriela Iworowa 
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