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MOLIER (właściwie Jan Baptysta Poquelin) 1622-1673; autor „Świętoszka", „Skąpca", "Mieszcza
nina szlachcicem", „Pociesznych "'Ykwintniś", „Chorego z urojenia", „Don J uana", aktor. Ukończy! 
kolegium jezuickie w Paryżu i studia prawnicze w Orleanie. W 1643 wraz z Magdaleną Bejart zakłada 
„Teatr Znakomity". Przyjmuje pseudonim MOUER. 
Po niepowodzeniach „Teatru Znakomitego" w Paryżu wyjeżdża ze swoją trupą aktorską na pro1'·incję. 
Po 13 latach wraca do stolicy. Początek wielkiej kariery teatralnej. W 1665 król nadaje jego tea
trowi tytuł „Trupy Królewskiej". W czasie przedstawienia „Chorego z urojenia" słabnie i przenie
siony do domu umiera. 
Był twórcą nowożytnego teatru. Jego komedie porusznly najbardziej drażliwe tematy. Wzbudzały one 
7.achwyt 1''iclbicieli i gorącą nienawiść ośmieszanych. Podpatrzone, napiętnowane i ośmieszane b łędy 
i słabości ogólnoludzkie stanowią o ciąg łej aktualności tych utworów. 
„SZKOŁA ŻO " powstała niedługo po ślubie z młodszą o 20 lat Armandą Bejart i jak wszystkie 
jego dzieła odzl\ierciedla życiorys autora. 



(.„) W~-pólcześni zarLucali Molierowi, i.e w „Szkole żon" wcale nie ma akcji i 7.e w tej komedii 
wszystko polega na opowiadaniach, które daje Agnieszka lub 1 loracy. 

\' nieslusm ) m zarzucie słuszne ~postrzeżenie; opowiadań _jest wiele i w')·nika z nich wiele. !\ie 
wiem. czy obroi1cy Moliera zwrócili uwagę na kon ieczność takiej wlaśnie hudow) utworu. 

Opowiadania o tym, co kolejno zachodzi między Agnie L ·:1 a Horacym należą nieodłącznie do 
tego zjaw·iska ludzkiego, jakie reprezentuje Arnolf; zaw·szc „arnolfow ie" badają swe kobiety i c;cyhają 
na wiadomość o ni h, więc zawsze skazani są na czepianie się opowiadań, które z lego powodu. zrastają 
sit; z nimi jako integra lne części ich postaci. ( .. . ) Ps:1- chologia typu: osobowo 'ć Arnolfa może nic do
pus.tczać cierpień z pow·odu miloi.ci . Te oglądania, te rozpytywania ... M olier k ładzie na nie nacisk, 
one Io dają mu okazję do W) posażenia Arnolfa w rys umyslu nieprzeciętnego, bo przecież w zwiąLku 
z nim padają zdania, które nal żą do na.iprzenikliwsz) eh w utworze. „Często !>Zuka ~ię więcej niż 
chce s ię zna leić" , ,, PGwinicnem zmusić sit; do W)iaśnienia teg , czego powinienem bać ię" . Takich 
poy,iedzei1 nic pow t)dzilby sii; wielki pi~rz, badający swe życie dla p· · r..kicj wiedzy. Arnolf nie je t 
głupcem, jak to sądzą nieklórz). Choć błądzi nic wprowadzany w błąd, blęd) jego nie pochodzą 
z ulomności urny lu, lecz z błędów willtopoglądu, który obowiąZ)\la ł w epoce ju..i minionej. Że j t 
po tacią śmieszną? To inilll ~prawa, zn...,ztą nic tak prosta. 1';i1: \l;em, czy zestawiano Arnolfa z Otellem, 
ale oba zjawiska zasługują na zestawienie. choćb} dla ujrzenia zbi 7.ności i rozbi żności między '.\folierem 
a Szekspirem, między dwoma duchami z heh samych \I) i.) n. Zdllje mi ·ię, że pS)chologia zjaw· ka 
• molf" wraz ze światłami wni ion~mi w moment~ miłości i zazdrości, to jeden z największ)ch 

c:iynów lite tu11 wszech epok ( ... ) 
Po~lądy do których doszcd I Molier po rntacb w loż) I " usta Chn rałd!l. Zdania te rozmaicie 

by ły komentowane : jedni widzieli w nich wskazania ru1 poci cby, jakie przynie c może w mali:cfu.h,ic 
tolerancja, inni podkładali pod nic intencję 7.ydcrczą ... Mnie ię zdaje, i.e Molier przeznaczył je dla 
SW) eh wrogów, jak po części „ zkolft Żon•· \I ogóll'. Dohri:e y,iemy, jakie reakcje W)l'!Olalo to dzieło 
i utwory dialogowane, które Molier ' je~u obronie napi!>llł. ( ... ) 

Publiczna burza rozpętała ię wpra'WdLie dopiero p ,, zkolc żon" ale nic może to znacz)Ć, 
że czarne chmun i zł wichry nie działały już poprzednio. Takie burze nie zr)w11j::i si nagle. Za

(równo idee Moliera. jak i rcakeje icl1 \uogów mu~iał} mieć swą przeszłość. ( .•. ) 
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Okoliczności rozmaitej natury, jakie towarzyszyły ideowemu prom1cmowaniu Moliera i jego 
pożyciu z Magdaleną Bejart, sprawiły, że sukces „Szkoły żon" największy w ciągu całej jego dzia
łalności zamienił ciche intrygi na publiczne ataki: „Szkoła żon" wyrosła z tego, co ją poprzedziło , 
miała być odpowiedzią. ( ... ) 

Jeśli przyjmiem)' taką hipotezę pozwoli nam ona zrozumieć Chryzalda w ostatniej najważniejszej 
części jego wywodu. W jego uogólnieniach mieści się myśl o korzyściach, jakie z rogaczostwa wydobyć 
może pisarz dla swej pisarskiej wiedzy o życiu. To przypuszczenie potwierdza „Szkoła żon'' -
wszystkim. Nie tylko całą treścią. 

Poprzez dzieło przebija tak ~-wiclne samopoczucie pisarskie, taka radość i latwość tworzenia, 
taka świadomość wlasnej sily, taka wiara w bogactwa wlasnego umysłu, takie nieliczenie się z nie
bc:zpieczeństwami i tak górujący uśmiech, że wszystkim tym dzieło mówi: oto moje łupy, wynies ione 
z niewierności kobiety, którą kochałem. Że Molier rzeczywiście „Szkolą :i.on" dawał taką odpowiedź, 
za tym przemawia także życiowy komentarz, jaki jej dał: w tym samym roku, w którym ją wystawi I, 
ożeni! się z dziewczyną dwudziestoletnią - starszy od niej o dwadzieścia lat. Najjaśniej'iZy umysł 
ówrze~nej Franc.ii udowodnił intrygantom, że uważa ich za g lupców i że nie wplym! na jego spo ób 
życia . ( ... ) 

Oczywiście teatr nie jest zobow·iązany uwzględniać. ty,·arz samego autora w tl'!"llrzacl1 postaci dra
matu; przedstawienie teatralne musi tłumaczyć się samo sobą . Ale poglądy Chryzalda dają się zas to
sować nie tylko do autora i nie tylko do pisarzy w ogóle, także do innych mężcz)Zn. do tych zystkich, 
kt i>rzy z wiedzy, wyłuskanej rogami z życia i jego tajemnic, umieją wyciąb'uąć wnio ki dla lasnego 
życia i wlasncj pracy. Takie rogi to narzędzia umysłu. Niepospolita z wartość jakią mieszczą w sobie 
końcowe zdania Chryzalda, sk łoniła M oliera do wydzielenia tych z • ń spośród wszystkich innych, 
do poprzedzenia ich 7,apowiedzią, że nadejdzie .,uderzenie" (. .. ). 

Tadeu!>z Peiper 
Fragmenty z artykułu pt . • ,.Jouyet "' Polsce" 

drukowanego w numerze \ 11- \"III l'wórczości w 1948r. 





Pisząc przed 40 łaty swoją „Szkolę żon" (1929), Andrć Gide, jeden z najwybitniejszych francuskich 
pisarzy XX wieku, wymienił w niej trzykrotnie Moliera, by tym wyraźniej nawiązać do tradycji zna
komitego komediopisarza. Stworzył tam jakby trójgłos z opowiadania, głównie monologu, trzech 
osób: żony, męża i córki naświetlających te same wydarzenia z własnych odmiennych stanowisk. 
W finezyjnej analizie psychologicznej skoncentrował uwagę na roli kobiety w małżeństwie, na właści
wym doborze małżonków i wychowaniu córki. Pisząc w połowie okresu międzywojennego, w mo
mencie przełomowym dla cywilizacji i moralności, wybrał wzór liter.icki Moliera by wyrazić własne 
poglądy. 

Ta trwa łość tradycji „szkoły" (Gide mówi o przydatności swego utworu dla młodych kobiet) 
skłania do zastanowienia się nad sam)·m pojęciem. \\'iadomo, że wstępnym „ćwiczeniem" do znako
mitej „Szkoły żon" Molier.i była o rok wcześniejsza „Szkoła mężów" (1661), do której wzoru miał 
Molier szukać w starożytnych „Adelfach" Terencjusza. Przejął założenie, powtórzone w „Szkole żon", 
wychowania młodej istoty pod kątem jej późniejszej przydatności życiowej, ale gdy w „Adelfach" 
chodziło o wychowanic chłopców, Molier w „Szkole mężów" wybrał dziewczęta. Z kolei w „Szkole 
żon" jednym tylko niefortunnym wychowawcą zastąpił dwóch braci i ich różne s)·stemy pedagogiczne: 
nie jest to zresztą jedyny element wyższości „Szkoły żon" nad jej bezpośrednią poprzedniczką w twór
czości Moliera. 

Czego szukał pisarz, co chciał przekazać odbiorc)· przez wyraz „szkoła", do którego dwukrotnie 
powracał? Bez wątpienia włączył się przez swoje dwie komedie w odwieczny nurt wyszydzający nie
dobrane, szczególnie wiekiem, małżeństwa . Glo il prawa natury, domaga ł się swobodnego doboru 
małżonków odpowiednich latami („Szkoła żon"), łub prz}·najmniej usposobieniem i poglądami („Szkoła 
mężów"). Jest jednak sprawą godną uwagi, że przez tytułowy wyraz „szkoła" stworzył swego rodzaju 
now·ą formę utworu, najczęściej komedii, której głęboki sens - znów najczęściej, choć nie wyłącznic -
dotyczy małżeństwa i w}-chowania kobiet, a szczególnie właściwego doboru małżonków. Szkoła oznacza 
wszystko to, co s łuży do kształcenia i pouczania : miejsce i czas okresu przygotowawczego w życiu 
ludzkim. Molier przez swoje dwie komedie stworzył jakby szkołę szkół: powstał teraz cały szereg 
utworów tak ich jak np. „Szko ła zazdrośników·" (1664) pomniejszego pisarza MonHeury 'ego, ciekawa 
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,. zl..o ła matek"' ( 1732) Marh·aux, , .Szkoła starców" romantyka Kazimicna Dela~ igne, pod koniec 
s tulecia .,Szkoła wdowców" Anccy'a. \'łe wszystkich tych komediach powTaca zagadnienie właściwego 
i trafnie dobranego małżeństwa. Bezsilność i śmieszność zazdrości, temat wyzyskan~ też przez Moliera, 
stanowi oczywiście zagadnienie blisko związane ze szczęśliwym pożyciem, w którym wzajemnie się 
zanujący partnerzy mają do siebie pełne zaufanie. 

Molier m. '·licie! - bo musimy mu przyznać także ten ()·tul do ~lawy - wyprzedził swój czas, 
w)zna.iąc filozofię rozumu, która miała zapanować w XVlll wieku. Nowy typ utworu, który nie przy
padkowo nazwał „szkołą", łączył cechy satyry i nawet farsy z zamiarem racjonalnie moralizatorskim. 
Odpowiadał dobrze epoce racjonalizmu, ciesząc się i później powodzeniem. W tym duchu napisał 
moją „Szkolę matek" Marimux, nie pogłębiając zbytnio tema tu tak świetnie rozwiniętego przez 
'.\foliera przed niespełna wickiem. Jego nowością było wprowadzcnil• matki w mic.iscc molierowskich 
opiekunów - przyszłych mężów. Jeśli tu wspominamy Marh·aux to dlatego, że najpewniej z pamięcią 
o .icgo komedii, choć również związku z arcydziełem teatru hiszpań~kicgo , ora tina ,.El si de las 
ninas" („Tak panieńskie" 1806, przekł. franc. 1822) nasz Fredro stworzył 'woje „Damy i Huzary„. 
Bawią nas w nich groteskowe postacie i pełne humoru sceny 11ic1.b~ t słusznie uważane za wylącznic 
farsow·e, ale nic zapominajmy, jak pięknie i rozsądnie postawił tam autor prawę'nicdobrancgo wickiem 
małżeństwa, któremu przeciwstawił młodzieńcze uczucia, zaprawiając wdzięcznym sentymentalizmem 
tę oświeceniową tezę. M imo odmiennych ()· tułów, zarów'llo „Damy i Huzary'", jak i „Tak panieńskie'" 
m ieszczą ię w ciągu wywodzących się od M oliera ,.szkól". Zresztą .ieszczc w połowic XIX wicku 
many dramaturg biszpań~k i Breton de los H rreros pisząc swoją ,.Szkolę małżeństwa" podkreśli! 
lączno 'ć Moratina z koncepcją francuską. Skorzy~tal wreszcie z w)·chowawczej treści t}· tu łu komedio
pisarz angiełlik i Sher idan 1 swej „Szkole obmowy" (1777), której za łożenia nawiązują do tradycyjnego 
wzoru, choć dalsza akcja rozwija się odmknnie. 

Powodzenie koncepcj i komediowej „szko ły" nic w~ gasło z XVIII i IX wickiem. \\ picrnsz~ch 
Jatach naszego stulecia i ęgną l po nią , obok Gide'a , także Giraudoux (..,Szko ła obojętności"). Zy
wotno "ć tradycji widoczna w (}eh kill..u w~branych prz)kladacb świadczy, :i.c „szkoła" ma swoją 
hb-torię w literatunc curopej kiej. 
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ANNA SOKOŁOWSKA 

Absolwentka krakowskiej PWST. Ukończyła ją w 1971 r. Dyplom robiła u Z. Jarosuwskicj 
i J. Jarockiego. 
„Ogromnie ważne i crnne było d la mnie z tkn ięcie się z tym i indvwidualnościam i'. podkreśla 
aktorka. 
W pierw zym ; czon ic 7agrała w sztukach „Barillon się żeni" . .. Proflsja pani Warrl n", ,.Szd n:ostwa 
SJrnpena", „Kawak r Księży owy " . R o la Am 1; i w .. Szko le 2on" jest j ej pią t ą „pzofc jonalmt" 
rolą . 
„Dużo gram - mówi :i ktorka - i jes tem tym zachwycona. C7tcry zole w picrn,z) m sezonie to 
przecież naprawdę d 1żo . Tylko w t..:n sposób mOFę pracować nad sobą a to Jl'St warunek żeby s ię 
rozwijać, zdobywać do wiadczenie. Praca nad sztuką nic kończy ~ię dla mn i na p róbach. Spektak le 
są bardzo ważne. To dalsza praca L ..:lcmentern najważniej . zym - z publ ieznoo\c ią. C ho · 1.abrzm i 
to banaln ie ale kontakt z widzem jest dla mnie ,pełnien ie m k go , co chcę y ra z 1ć w ro li" 
Wyjasnia to aktorka na przykładz ie swej picrn szcj dużej roli - Wiwi i w „Pro fe,j1 pani 
Warren". 
„Do premiery „Profesji" nie byłam dojrzała. Dopiero dz i ęki pub licz.no 'ci mogłam dokonywać 
korekt w postaci Wiwii , dopełnić j ą . W czasie prób n ic czułam że mi ię to udaje. Po kilku sp.:k
taklach zhpałam atmo~fe rę , rytm . Og1omnic pomogła mi w tym pa ni Malic a . To uroczn ak l rka. 
Samo zetknięcie się z nią było dla mni.: przeżyci m. Kok _om z LC ~połu IL.i 1awdzięc.1a111 bardzo 
wiele". 
Na zakończenie rozm wy mówi : „Każda nowa ro la j (s t d la m nie wydarzcni~ m. Za ma ło j sz, z..: 
wiem, żc:by mówić o metodzie w piaq " . 
I uprzedzając tradycyjne pytanie o roli ja!..;i chciałaby rngrac, dodaj..: : .. Ba rd7o chciał abym Lagrac 
' k"mcdii muzycmej - bardzo l u bię lt.n gat unek" 
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Oscar Wilde 

WACHLARZ LADY WINDERMERE 
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