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„WSZAK TY MASZ WŁADZĘ
JA CIERPIEĆ MUSZĘ"
Cóż to za smutna I okrutna historia, choclał
wzbudza tyle śmiechu! Stary człowiek pragni«t
szczęścia. Szczęścia to za wiele powiedziane - Arnolf nie zna jeszcze tego pojęcia, nl«t
zna go przynajmniej na początku komedii. Arnolf przeżyć pragnie życie bez hańby i śmiesz
ności. Jest groteskowym, mieszczańskim spadkobiercą średniowiecznych ideałów cnoty i honoru. Ale - jak don Kichot - żyje już w innym świecie, wokoło lęgną się upiory szczę
ścia i wolności. Jak obłąkaniec z La Manchy
podejmuje więc szaleńczą walkę przeciwko prą
dowi czasu, przeciwko historii, przeciwko naturze.
Budzi dreszcz grozy. Kiedy czytam jak Arnolf zbliża się do drzwi domku, w którym
mieszka Anusia, kiedy w progu ma się zjawi6
to „jego" stworzenie, jestem przerażony: wydaje ml się, że pokaże się .iakaś woskowa laik~
z błędnymi oczyma imbecyla, że usłyszę cienki
głos pozytywki, że to będzie twarz, jakle widuje się w szpitalu dla niedorozwiniętych. Może
trzeba się śmiać, ale czuję ucisk w gardle, kiedy Anusia oznajmia, że jest zadowolona, tylko.
że te pchły... I jak się cieszy, kiedy tkliwy
opiekun obiecuje jej przysłać kogoś do ich
przepłoszenia.

Smicch jest świadectwem przewagi. Smiejemy się z pokonanych tyranów, z głupców zdemaskowanych, z szubrawców wyprowadzonych
w pole. A gdy oni są gó rą? Smiech zamiera.
Arnolf jest górą. Arnolf może wszystko. Anusia będzie idiotką, pojawi się na świecie czło
wiek, który nigdy nie zazna m iłości, szczęścia.
który nawet nie będzie wiedział, że jest nieszczęśliwy i nienormalny człowiek poddany
najbardziej absolutnej władzy, jaką sobie moż
na wyobrazić, władzy, której podlega dusza
i ciało, każda myśl i każde uderzenie serca.
sen i jawa:
„ ... zużyłem do dzieła
ws7.ystko, czym kiedy mądrość człowiecza
·!.
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Ilustracja do wydania dziel Moli€re'a z polowy
XVII w. Rytował J. Punt.
Dość!

To komedia. Do domku pod nieobectyrana zakrada się młody frant, tyran zostaje pospolitym rogaczem. Brawo! - wybuchamy śmiechem. Rozwija się któraś z kolei
wersj a farsowego wątku, zbliżona trochę do
ność

0

wcześniejszej

„Szkoły mężów".

... Arnolf jest pierwszym z wielkich charakterów Molierc'a, który otrzymuje swoją szansę.
„Szkoła żon" stanowi epokę w dziejach komedii. Kończy się konwencjonalna farsa, zaczyna
się komedia charakterów, jesteśmy u progu
nowoczesnego dramatu psychologicznego. Wielkość komedii molierowskiej polega na tym, że
w każdej z nich (mam na myśli arcydzieła „Szkolę żon", ,,Mizantropa", „Swiętoszka", „Don
Juana") tkwi możliwość czy niebezpieczef1stwo
dramatu, każda jest odwracalna.

Arnolf nie jest

już

bezbronnym, kazanym na
rogaczem z far y. Nie biega
zdyszany od pupilki do rywala, nie . zezyci s i ę
uległością jej i niewinnością, nie on .iest tym.
który wie n aj mniej. Arnolf wie na.lwi •ej. W ie
od s me go po czątk u . że przeg rał, - b a ! jeszcze zan im zaczęła si k o e dia wiedział, że przc~ra i d latego osz alał, dlat ego był ok ru t ny, rllalego ta · sz a t ań sko k onse kwentny. Te raz bro n i
się. Zużył wszystkie ś r odki r ozt. m u, a b y s tworzyć piek ło lclealnej cnoty. Gdy t raci w la.<fa i:.
chw ci się
szystkic ś ro dków , które stworzył a pr akt k a wł adzy. Cwiczy sl„żbę. rozstawia
szpiegów i s traże , trzyma w pogotow ia r jen ta. Za.ch ow je się Jak r akcyj ny r ząd w obliczu r ew olucji, k tóry wz m acnia sily policji i wy daj p r ok lamacje, mnoży w yrok i śmie rci. A pelują c zaraze m do se rc i sumi eń ..• Sz koła żon"
śmieszną

AmoH

klę skę

jest kome di ą o r ogaczu wyprowadzonym w pole , a le jest ta kże dramate m o utracie wł adzy.
Ii.i dy
n usia o ' wiadcza Arnolfowi w twarz.
że )?'o nien~w i dz i , stary zal a :nuje się. Blaga ją .
.Jr t w t y tkl h •y i nam iętny, tej, którą utrzymy • ł w wierze \\ bociana-. obiecu je zmysło
we rozkosze. Kocha ją? Czy dopiero tera z dozna prawdz iwe go odruch u serca., żaru, który
w j ed n e · chwili u cz ~ nil zeń rzeczywiście zakocha. :i-o
ężczy z n ę ? Dopiero teraz, kiedy zobacz rł rzed . ob, kobie t
o l n ą? Czy zroz u mi ał.
że n ie wł dza na.cl c złowie kiem , ale szczę · cie
jego je. pr ·dziwym zwy cięstwe m? 7-e cnota,
honor, orządek to fikcje, które nie stanowią
świa.ła . ie prawdziwą jego treścią jes t dopiero
ten ża.r, to j edno ' •ie!k ie uderzen ie se rca? Zroz mia! t o w szy-;tko i jest przerażony:

Agnieszka

,,Na

Jakież

nas

namiętność

prowadzi

bezdroże! ... "

Jest gotów na wszystko:
„Chcesz, abym się tu zabił'?"
Nie kłamie, nie gra komedl. Jest naprawdę
na wszystko gotów i to go najbardziej pr:r.eraża. Znów wie o sobie wszystko, tak jak przez
cały czas trwania komedii. Arnolf jest tym bohaterem Moliere'a. któremu dana została największa bodaj samowiedza żaden nie mówi
tylko o sobie, żaden nie ma możliwości tak
chłodnego I tak bezlitosnego spojrzenia z boku
na siebie samego. Sprzyja temu konstrukcja
komedii. O przebiegu wypadków dowiadujemy
się z relacji Horacego. Naiwny młokos, nie wiedzac. że ma przed s obą opiekuna swej wybranki, zwierza mu się ze wszystkich swych klęsk
I sukcesów. Rozgorączkowany biegiem wyda-

Horacy

•

rzeń, nie czeka nawet co na to powie Arnolt,
zostawia go samego. I powtarzają się rytmicznie: opowieść Horacego z samotnym monologiem Arnolfa. Nie jest to konwencjonalny monolog komediowy, typu „Wiem, co zrobię", Jest
to refleksja człowieka oszołomionego, który nie
może zatrzymać wydarzeń, choć jest o ich przebiegu tak doskonale poinformowany, choć ma
wszystkie środki w rękach. Zrywa się do działania., ale rychło opuszcza ręce, bo oto znów
wbiega Horacy, znów opowieść, znów milczenie, nieruchoma twarz.
Arnolf stracił władzę . Ale nie tylko nad Anusią. Ostatecznie, stać go na wywiezienie jej
i ukrycie, jeszcze nie jest z nim tak źle. Zapewne uczyniłby tak, gdyb~· nie happy end,
deus ex machina, odnaleziony ojciec. To zakończenie
jest najzupełniej konwencjonalne

A;-nleszka

i w pełni zadawała gust siedemnastowiecznego
widza. Ale w „Szkole żon" jest już możliwe zakończenie inne niemożliwe formalnie, bowiem komedia nie byłaby spełniona do koń
ca - możliwe psychologicznie : otóż Arnolf w:vznając miłość An u ·i, w:vdajc si ę w jej ręce, !lOddaje się jej władzy . \ ' i ęc kied An u ia odpowie „nie'' - Al'nolf odejdzie, t ego p nim ocze kujemy, gdy na kolan ach wyz naje d;;icwcz. ·n ie
mił oś ć. Tego po
ni m oc:i.c uje m y , alb owie m
st rac ił władzę nie tylk o nad n i ą, n a d dz iewczyną z ludu (ja k mni e m ał do czas u n·yja "nie nia s ię jej taje mnicy), nad dz iewczJ·n ·.• t óra
był a niczJ·m i k'órcj mógł
ać ws1y !ko: nazwis o, maj ą,tek , społeczną godno " ć. To wszys,ko je. zc:ze jes t do .iego dyspoz~cj i. łtze cz

ltaśka

nie umie dysponować
takie władzę nad
sobą. Zobaczył siebie jakim jest naprawdę. Zdobył psychologiczną samowiedzę. I poddał się
na mi tności.
„ Szk oła żon" .iest więc komedią o wywiedzion ym w ole rogaczu, dra atem o utracie wła
dz y i o p1J wieśc i ą o narodzinach namiętności.
Je t rok 1662. Zaczynają się dzieje nowego
te11tr11, i dzieje nowego czio\vicka. Przekroczona zo~ ta la g ranica n ow ożyt. ności. Sm ie.i my się:
tyra nia pokonan a, nat ui·a zw ycięi ył a, ins tynkt
. "': czę "cia i wolno ści zwycięży ł, zw~'ci ę iył czlow i · na miętny, cierpiący, wolny.
w tym,

że

Arnolf

już

swą potęgą, ponieważ stracił

Andrzej Kijowski

ReJenl

TRADYCYJNE INTERPRETACJE
MOLIERE'A

Moliere'a dziedziczymy w dwócb, z grubsza
tradycyjnych odmianach. Jedną, starszą,
znamy ze stolic wszystkich krajów świata . Jest
to Molii~re „klasyczny'', zionący tak przeraźliwą.
nudą., źe rzucano jej na pastwę głównie mło
dzież szkolną; przecież od ma.lego wychowywała
się w przeświadczeniu, że świat .stoi śmiertelną
powagą.
Kto pamięta odwiecznego „Skąpca"
w d a w n y m Teatrze Narodowym, ten wie.
jak wyglądał taki MolH~re. Przypominał dobrze
za.chowane zwłoki w podziemiach klasztornych.
811 też pochodził z innej epoki.
biorąc,

... Mieszczańska interpretacja Moliere'a rol slę
od nieporozumień I komunałów.
Nieporozumienia wywoływał nagminny wówczas zwyczaj wkładania w postaci molierowskie
własnych uczuć i przekonać. Nie byłoby w tym
ostatecznie nic złego, bo robimy to zawsze przy
graniu klasyków, gdyby te uczucia i przekonania nic kłóciły się z Intencją pisarza. Tutaj były z nią w krzykliwej niezgodzie. W u.jęciu Gota z „Komedii Francuskiej", Arnolf ze „Szkoły
żon" tracił całą
swoją drapieżność i wiarę
w skuteczno ś ć przemocy; stawał się poważnym
mieszczaninem, cierpiącym tragicznie z nieodwzajemnionej miłości. Zamiast budzić oburzenie i śmiech, budził współczucie. To ubieganie
się o współczucie pozwalało sobie na bardzo
wiele. A1>elował doń nawet Harpagon, gdy szalał z rozpaczy za utraconą szkatułką, nawet
T~rtuffe, gdy sięgał do kolana Elmiry, pożera
ny glęboką namiętnością..
Ileż jeszcze dzisiaj po szlachetniejszych teatrach stosuje się takiego sposobu „uczłowie
czania" postaci l\'loliere'a, jakby nie dość było
tego człowieczeństwa, jakie im dal wielki pisarz.
Zna.cznie groźniejszy od tych deformacji był
jednak dławiący Moliere'a komunał. Teatr
owych czasów zachowywał jeszcze w pełni
zwyczaj dobierania aktorów wedle tzw. emploi.
Jakiś starszy i poważny pan zobowiązywał się
w kontrakcie do przedstawiania na scenic „królów, wodzów i OJCOW szlachetnych". Jakaś
urocza pani brała na siebie wszystkie „pierwsze naiwne w komedii i dramacie". W tym podziale odbijał się nie tylko ustrój starego teatru z jego pocieszną hierarchią., pychą. i zawiścią. Ten schematyzm świadczył przede wszystkim o takim ubóstwie wiedzy o człowieku
i takim braku ciekawości dla jego spraw, że to
może

O ront

napełnić przerażeniem.

„.Teatr tamtych lat, i często .ieszcze dziedziczący po nim teatr dzisiejszy, zadowalał się
•. wiedzą tradycyjną••, przekazującą nam jakoby
„prawdziwego" Moliere'a. Nie trzeba wskazywać, ile w takiej tępej obojętności dla człowie
ka i jego dziejów kryje się prawdziwego formalizmu. Tym groźniejszego, źc zastawiającego
się często realiami wziętymi z muzeów. Dla
wielu ludzi ten powierzchowny „realizm" historyczny, prawda mebli i prawda kostiumu

Jest pełnym realizmem. Człowiek w u ję ci u k torskim może być czystym k omu n ałe m, byle
ten komunał nasil historyczne portki i przykleił sobie hiszpańską bródkę.
Drugi sposób ukaz ywania l\'lolicre 'a, akie
ot.rzym any w spadku po minionej epoee , poch dzi z czasów nowszych. Ukazuje na m l\lol ic re'a w „stylizacji". Największe n asilenie lej z.10 wu reformy stylu molierow skiego przypa d a na
lata wielkiego zamętu między dwi cm
ojm1mi. \Vówczas interesow ał główn i e te n l\loli~re,
który był dostaw ą rozr ywek królewskich
kładał swoje kom edio-bale y
dla zabaw y
i
d w oru. Teraz miał ię stać przy w ydat ej po mocy „inscenizatorów"
do st awcą
rozryw ek
m ieszcz ań s twa, p rawie na r ówni z re wi ą i mu sic-ha!Iem. Podobn e uj ę cia sięgały po n jw i ę k 
sze jego komedie, pełne ws panialej pas ji i gniewu i pełne groźnej praw dy o lud ia b. Przecie ż w ten sposób pokazywano na.wd „ Sw ię
toszka". I tu, ni by w jaki mś „ La.tający
lekarzu'', przez sce n ę pr zebiegali służący , o lysząl'
si ę na szeroko r ozs ta io yc
nogach i sta wali
nagle na wprost widza z w trzeszezonymi oczami. I tu, niby w jakiejś „ Pa st orałce Ko m icz nej", pod koniec sztuki wsz ys cy aktorzy ezy
tancerze brali się za ręce i stanąwszy w półkole
żegnali publiczność wdzięczną (psiakre w!) piosenką. Cóż stąd. że w tym k ole T artuff
stał
między Orgonem i Elmirą. klórych chci
przed
chwilą ograbić ze czci i mają tku. Cz • ż mogło
to mieć jakieś znaczenie w widowisku. rwącv m
ws zelkie więzy między rzeczywi sto ścią i sztu k ą.
Był to formalizm w jawnej, nalrętn j postaci .
Dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, że Mo li~ re
z takich przedstawiel1 wychodził ogo ł oco y do
<,'Zy ta. z wszystkieg , co czy i "O wielkim plsanem. P rzede w szystkim ze świeżej , od krywczej wiedzy o ludzia ch swojej epoki.

ohdan Korzeni ewski
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MOLI:E:RE

NA SZCZECIŃSKIEJ SCENIE
„DZIADY"
W dniu 20.IlI.1947 r. odbyła sle; w Komedii Muzycznej (obecnie Teatr Polski) premiera „Męża pognębio
nego", pierwszej sztuld Mollere'a w polskim Szczecinie. Pod takim tytułem teatr wystawił „Grzegorza
Dyndalę" w reżyserii Henryka Lotara, w scenografli
Pawia Balaklrewa.
W dniu 26.IV.1952 r. Teatr Polskl wystawił po raz
pierwszy „Szkolę żon", w przekładzie Tadeusza Boya
Zeleńsklego. Reżyserował I projektował delcoracje Aleksander Fogiel, kostiumy - Romana Fenluka. Rolę Arnolfa odtwarzał Jan Czabanowski, rolę Anusi Irena Remiszewska, Chryzalda Jarosław Skulski.
Oronta
Aleksander Michałowski. Przedstawienie
miało wielkle powod2enle. Grane było 7ł razy. Obejrzało Je 31.858 widzów.
Następną realizacją mollerowską w
Szczecinie był
„Swlętoszek", wystawiony w dniu 10.IX.1954 r. w retyseril Emila Chaberskiego, w sceno;:rafU Jerzego
Szeskiego. Było to przedstawienie ambltnf', uwspólCZl'śnlone. \V roli tytułowej wysu:powall: Ryszard Sawicki l Bronisław Kassowskl, w roll Pani Pernelle Zofia Ordyńska, w roll Orgona Jan Daszewski,
w roli Elmiry - Stanlslawa Engelówna I Elżbieta Marzinek, w roll Damisa - Gustaw Kollńskl I Roman
Kłosowski, Marianny Ina MasleJewska, Walerego Witold Skarueh, Kleanta Marcin Godzlsz, Doryny - Elżbieta Marzlnek I Jadwiga Dracówna, Pana
Zgody - Kazimierz Iwor. Przedstawienie grane było
ł7 razy. Obejrzało je 20.827 widzów.
„Chory z urojenia" został zrealizowany lł.IX.1957 r.
w przekładzie Tadeusza Boya Zeleńskiego. Reżysero
wał Aleksander Fogiel, scenografię projektowała Irena Skoczeń. W roli Argana występował Aleksander
Fogiel, w roll Bellny - Nina Burska, w roll Antos! Krystyna Wodnicka. Ponadto występowali: Aleksandra
Grzędzlanka, Hugo Bolek, Jacek Flur. Bohdan A. Janiszewski, Kazimierz Iwor, Konstanty Kruglowskl, Czesław Różnowski i Wincenty Wesołowski. PodohnlP. Jak
I lnne przedstawienia molierowskie, cieszyło slę ono
dużym
powodzeniem. Było grane 68 razy wobec
22.432 widzów.
W dniu IO.IX.1961 r. odbyło się przedstawienie
„Skąpca" w ramach teatru szlcolnego, rówmez w przekładzie Tadeusza Boya Zeleńsklego, w
reżyserii Andrzeja Makarewicza i scenografii Julltty FedOrowicz.
W roll Harpagona wystąpił Marcin Godzisz, Kleanta - Henryk Matwiszyn, Elizy - Ewa Krzyńska, Walerego - Jan Ibel I Lesław Mazurkiewic~, Anzelma Robert Mrongowius, Frozyny - Wanda Chloupek, Jakuba Wincenty \Vesołowskl, Strzałki Bohdan
Gierszanin, Komisarza policji Bohdan A. Janiszewski. Przedstawienie powtórzono 32 razy wobec
10.709 widzów.
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