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Molier 
!Sztych Hanriota) 

... małe i szeroko rozstawione oczy, wydatna szczęka, krótka 
szyja i głowa wciśnięta w ramiona; krQpy i ciężki tors na długich 
i cienkich nogach; „miał szeroki nos, duże usta, grube wargi, cie
mną cerc;-, obfite brwi ,a sposób w jaki nimi poruszał, czynił jego 
fizjognomię niezmiernie komiczną"; jego deklamacji towarzyszył 
rodzaj czkawki. 
Panna du Croissy, aktorka, córka kolegi autora „Szkol11 ton". (Eoy-żcleń
ski, „Molier" str. 98) 

LIZYDAS: Kto tylko obznajomiony jest z Arystotelesem i 1 

Horacym, łatwo spostrze:ie, że komedia ta grzeszy przeciw wszy
stkim prawidłom sztuki.( ... ) 

URANIA: Co do mnie, kiedy idę na komedię, troszczę się tylko 
o to, czy sama rzecz tra.tła do mnie. Jeśll się dobrze bawię, nie 
kłopocę się, czy mam słuszność, czy nie I czy reguły Arystotelesa 
pozwałaJI\ mi pękać ze śmiechu . 

DORANT: To zupełnie tak, Jak człowiek, któremu by 101 jakli 
smakował wyśmienicie, a który by zaglądał do „Francuskiero ku
charza", aby się przekonać czy w Istocie jest dobry. 

(„.)Co do mnie, uważam, że łatwiej jest o wiele nadąć się pod
niosłymi uczuciami, rzucać w pięknych wierszach r~awicę prze
znaczeniu, oskarżać losy i miotać zniewagi przeciw bogom niż 

wniknąć należycie w śmiesznostki łudzi i przedstawić na scenie 
w miły sposób ułomności świata. · 

Molier „Krytyka „Szkoł y żon". Prze kład 
- T. Boy-Żeleński 
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Kronika. iycia i twórczo.Sc! Moliera 

1822 -

15 stycznia, w samym sercu Paryia , w pobliżu Hal, handlarzow i 
obrazów, Janowi Poquelin, urodził sii: syn - Jan Chrzciciel (B ap
tysta). 

1631 -
ojciec przyszłego komediopisarza dziedziczy po swym bracie tytuł 
„taptcera domu królewskiego". 

1632 -
umiera Marin Cresse, matka Jana Chrzciciela, ]ttóry uczęszcza do 
szkoły parafialnej i pomaga ojcu w s k lepie. Ulubioną rozrywką -
jarmarczny teatr. Czasem dzi a de k prowadzi go do prawdziwego 
teatru w Hótel de Bourgognc. 

1636-16ł0 -
Jan Baptyst:i pobiera nauki w k olegium jezuickim w C lermont, 
gdzie kszta ł ciła się przeważnie młodzież szlachacka. Tu na
wiązuje kolaze ri.skie stosunki z młodym księciem Co nti. Sł ucha 

wykładów filozofa-mate ria listy Gassendi'ego, podobno uczęszcza 

na kurs teologii do Sorbony i studiuje prawo w Orleans. 

16~2 -
towarzyszy Ludwikowi XIII do Narbonne I - podobno - w czasie 
tej podróży poznaje 25-cioletnią Magdalenę Bejart i jej rodzinę, 

Istny klan teatralny. 

1643 -
swą skromną schedę po matce (630 funtów) umieszcza Jan Chrzci
ciel jako swój udział w przedsiębiorstwie teatralnym Bdartów, 
do którego wstępuje, przyjmując nazwisko miernego pisarzyny, 
zmarłego w 1625 r. - Molii,re. Trupa Moliera występuje w Rouen. 

1644 -
,,Illustre Tlu! atrc" otwiera swe podwoje w dawnej sali do gry 
w pilk<: , wynajc:tcj na przedmieściu Paryża za 1.900 funtów rocz
nego czynszu. Molier zrazu gra same tragedie, zespół tonie w dłu

gach, za ktOr e - jedyny \V zespole „wypłacalny" - lVIolier d\vu
krotnie trafia do wic:zienia. Trupa, której stał się duszą, wyrusza 
na prowincję. 

1653 -
Lion. Molier jest reżyserem, dyrektorem, aktorem i dostawcą re
pertuaru („Zazdrość kocmo!uclła", Latajqcu te karz"). Pierwszy 
triumf - „Wartogłów''. zespół pozyskuje do ról amantek pannę 
du Parc, wsławioną miłością trzech największych pisarzy współ

czesnych: si;dziwego Corneille'a, Moliera I mlodega Racine'a, który 
ją potem odebrał teatrowi Moliera, 

1658 -

w B~ziers światło scenicznych łojówek ujrzały „Zwad11 mtloane". 

1158 -
Grenoble, Rouen. Zespól opieką otacza brat króla, książę d'Anjotl. 
24 października - zespół występuje przed dwudziestoletnim Ludwi
kiem XIV z tragedią Corneille'a „Ntkomi!d" I farsą Moliera „Zako
chany doktór" - w obu sztukaeh role tytułowe gra Molier. Od tej 
chwili wędrownego aktora i najdumniejszego króla łączy nić sym
patii. 

1659 -

18 lipca - „Pocieszne wykwlntntste" w sali „Pet!t-Dourbon", przy
legającej do Luwru I apartamentów królewskich. Autorzy, aktorzy 
Hótel de Bourgognc i bywalcy salonów wiążą się w ciche, anty
molierowskie, sprzysiężenie. Zespół przenosi się do Palais-Roy.al. 
Na jednym z przedstawień „Pociesznych wykwintnU" ktoś z par
teru zawołał: „Odwagi, Molierze! Piszesz prawdziwe komedie!". 

lHO -
„Rogacz z urojenia", wierszem. Jeden z widzów dopóty chodził na 
tę sztukę, aż się jej nauczył na pamięć I - mimo sprzeciwów 
Moliera - wydał ją drukiem. Molier po raz ostatni próbuje tra
gedii („Don Garcta z Nawary"). 

1661 -
„Szkola mężów" - I - na zamówienie nadlntendenta finansów, 
Fouqueta, komedia-balet „Natręty", pierwszy z licznych utworów 
na uroczystości dworskie I próba ezerpania materiałów do satyry 
z bezpośredniego otoczenia króla. 

1662 -
2!1 lutego - ślub z 19-toletnlą Armandą s,,jart, oficjalnie siostrą 

Magdaleny a podobno córką jej I pana de Modene. Insynuatorzy 
b~dą twierdzili, że była córką Moliera. Grudzień - „Szkola żon" 
- pierwsza komedia charakterów. 

1663 -
Molier na liście pensjonariuszy królewskich (I.OOO funtów „dosko
nalemu poecie k.omtcznemu"•), co róv1na się wysokiemu orderov..d. 
Król trzyma do chrztu córkę Moliera i zachęca go do „wojny lite
rackiej" w obronie „Szkoly żon" („Krytyka Szkoly żon", „Impro
wl:ucja w Wersalu"). 

1664 -
12 maja pierwsza, trzyaktowa wersja „Swiętosz•:a" („Tartufe ou 
l'tmposteur"), na otwarcie nowej rezyrlencji Ludwika XIV w Wcr
sa!u. Król - zrażony do dewotów, prze szkadzaj qc ych mu w jego 
amorach - przyjmuje sztukę bardzo życzliwie. Jednak pod na
ciskiem królowej Marii Teresy, królowej-matki Anny Aust riaczki 
i arcybiskupa Paryża, Mgr de Pere fixe - zakazuje wystawiania 
„SU'i<;toszka". Za pobłażliwym przyzwoleniem legata papieskie go, 
kardynała Chigi, l\1olicr czyta i gra sztu!..;:ę po możnych domach. 

1665 -
„Don Juan" - zuch\vały atak na przywileje szlachect\va. Król 
nadaje zespołowi tytul„aktorów Kr ó la Jegomości" i przyznaje 
6.000 franków rocznej zapomogi. Moliera trawi choroba płuc. „Mi
lość Lekarzem" - pierwsze wyz,vanie rzucone medycynie i leka
rzom szarlatanom, Racine wycofuje z r e pertuaru teatru Moliera 
swego „Aleksandra Wielkiego" i przekazuje sztuk<: konkurencyj
nej trupie z Pałacu Burgundzkiego. Stały współpracownik Moliera, 
kompozytor, Lulli, intryguje przeciw niemu na dworze. Zgryzot 
przysparza Molierowi także Armanda. Molier nosi się z zamiarem 
porzucenia teatru i literatury. Chroni się w dworku w Auteull pod 
Paryżem, żyje na wsi, pije mleko, ni·c gra, Pisze. 

• Chapelaln otrzymał 3.000 funtów i epitet „najwtększego i najglębteJ 

mu,lqcego poetu francuskiego z wszustktch, jacy dotychczas tstnlelt". 



1668 -

„Mizantrop" - kome dia o powadze dramatu . Dla ratowania kasy -
farsa „Lekarz mtmowoit". 

1887 -

w zamian za u_śwletnianle uroczystości dworskich modnymi, paster
ko-hero1cznym1 komedio-bale tami (Z udzialcm króla) („Meltccrta'', 
„Sielanka komiczna", „Sycyllantn, czyli m!!o~ć malarzem") Ludwik 
XIV zezwala na wznowienie „złagodzonego" „świętoszka". „ Szat
llter:", którel(o „bo_haterem" jest świecki kawaler Panulf, grany 
był raz Jeden - 5 SI E' rpnin. Teatr przez siedem tygodni zamknięty. 

1668 -

„A mfltrlon" I „Grzegorz Dyndała". 

16ł9 -

~ lutego - triumfalny powrót na scenę „Swtr.:toHka" - 44 przed
stawienia! Umiera ojciec Moliera. „Skqpłec" - druga po „Don 
Juanl.e" komedia prozą. 

188'-1811 -

Wdzięczny królowi za „świętos=ka" pisze Molie r szer<'g ko
medio-baletów („Pan de Pourceaugnac", Dostojni wspólzalotntcy", 
„Mteazczanln szlachcicem", Psyc/1e" - napisana wespół z Cornellle'
em ~ „Hrabtna d'Escarbagnas„) oraz „ Szelmostwa Skapena". 

1872 -

umiera Magdalena B i>Jart i - podobnie jak pierwszy - drugi syn 
Moliera. „Uczone blaloglowy" - przedostatnia komedia, pełna ży
cie, \Vierszem. 

1873 -

beznadziejnie chory pisze „ Chorego z urojenia" - ostatnia to roz
prawa z medycyną, lekarzami i - śmiercią. Na czwartym przed
stawie niu - 17 lutego - w czasie parodii „pro m ocji doktorskiej" 
wymawinjąc słowo „turo" - omdlał. Lekarze I księża odmówili 
przybycia do łoża konającego. Odmówiono mu także pogrzebu. 

Armanda upadla do nóg królowi, wołając: „Jak to?! Odmawtajq 
pogrzebu temu, któremu w starożytnej Grecji stawiano IJy ołtarze!" 
Dzięki Interwencji monarchy pochowano „tapicera t pokojowca 
J.K.M.'', Moliera, na cmentarzu św. Józefa, 21 lutego, o zmierzchu, 
bez żadnych uroczystości, „Tłum byl wielki I zachowywał się wro
go; poradzono wdowte , aby rozrzuctla między tud nieco plenlędz11". 

~. \ ~· 

Nie ż'achowały się ani jego rękopisy, ani korespondencja. Dzieła jego 
- z egzemplarzy t eatralnych - wydal w 1682 r . wierny towarzysz, aktor, 
La Grange. W 171)5 r. pie rwszy życiorys Moliera zestawił Grimare t opie
rając się na relacjach znaj ących pisarza osób, w pie rws zym zaś rzędzie 
aktora Michała Barona, t ego samego, którego zazdrosna o sukces sceni
czny Armanda spoliczkowała, gdy mając lat trzynaście grał Mirtyla w 
„Mel!cucte" I z którym - już w zupełnej harmonii - jako Amorem 
grała Psyche. 

Zespół Moliera przeszedł do powstałej w 1680 r. „Comedie Fran~alse", 
zwanej „Domem Moliera". 
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„Przypatrzcie się komizmowi tego autora: wszędzie znajdzie
cie, że narzędziem jego są wady charakteru, a tematem braki na
turalne, że przebiegłość jednego karze prostotę drugiego i że 

głupcy są ofiarami ludzi złych; a jakkolwiek jest to aż nazbyt 
prawdziwe w świecie, nie wynika z tego wcale, że należy to poka
zywać w teatrze z aprobującą miną, jak gdyby dla podżegania 
perfidnych dusz do karania pod mianem głupoty naiwności ucz
ciwych ludzi. ( ... ) Patrzcie, jak dla zwielokrotnienia swoich żar
tów człowiek ten zakłóca cały porządek społeczny, z jakim zg<YT
szeniem wywraca najświętsze stosunki, na jakich się ono opiera; 
jak wykpiwa szanowne prawa ojców do dzieci, mężów do żon, 

panów do sług. Wywołuje śmiech, to prawda, i jest tylko bardziej 
winny, zmuszając przez niezwalczony czar nawet mędrców do 
poddania się kpinom, które powinny by wywołać ich oburzenie. 
Mówią mi, że atakuje występki; ale chciałbym, aby porównano 
te, które atakuje z tymi, którym sprzyja ... 

J.J. Rousseau „Letre a M. Dalembert sur les spectac!es" (1758) 

„Kto umie Historię teatralną wie oraz, iż Molier, ów sławny 
autor komed11j jest prawdziwym ojcem komedyj nie tylko do
brych, ale i złych. On sam tyle razy zgrzeszył przeciwko prawdzi
wemu zamiarowi teatru, on t ·yle razy obraził cnotę, mieszając 

tylekroć złe z dobrym i robiąc przysmak szkodliwy i zaraźliwy 

dla Ludzi..." 

„Monitor" 
nr 91 z 12 listopa da 1774 r. 

W dość długi cza.s po śmierci Moliera król za
gadnął raz swego „nadwornego historiografa", 
tragika Racine, kto był najwybitniejszym czło
wiekiem za jego panowania. 

- Molier, panie! - odparł bez wahania Ra
cine. Ludwik XIV zadumał się i pokręcił głową: 
- Molier? Nie byłbym myśla! ... 



Ewa Nahllk Proj~kt d ekoracj i 

Ileż strun było w tym poecie, a wszystkie brzmią szczerze, 
pełno! Rubaszny koncept farsy, pełne wdzięku gruchania koch:rn
ków, akcent męskiej namiętności, szlachetne wzruszenie, grom 
socjalnego protestu, okrutne szyderstwo i głębokie współczucie, 

wszystko płynie z jednego źródła. Oto człowiek! 
.. . tradycyjna historia: zazdrośnik, wyprowadzony w pole pr;:cz 

kobietę. Ale z tej starej fabuly wylania się tu już nowoczesna 
komedia obyczajowa, komedia mieszczańska, komeeia narodowa, 
komedia charakterów, komedia psychologiczna, realistyczna i na
wet - jak chcą niektórzy- komedia dydaktyczna, „sztuka z te
zą". Wreszcie, miejscami komedia ta daje już zapowiedź nowo
czesnego dramatu. 
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Tadcu~z Boy-Żeleński „Molter" In s t. 
Wyd. „Biblioteka Polska", Warszawo. 
1924 str . 46 i 118 

Przywary iony trzeba albo tępić, albo znosić. 
W pierwszym przypadku twoja żona słanie słę 

lep za, w drugim - ty sam. 
wa„ ro n 

MOLIERE 

SZKOŁA ZON 
(L'Ecole des Femmes) 

Komedia \V 5 a k ta ch 

?rzckład - Bohda n Kor z'.!niewski 

os oby: 

ARNOLF, inacze j pan na Starodulli l· . . Juliiisz Przybylski 

AGNIEE:ZK A., wycł1 nwanica Arnolfa 

HORACY 

JASKO 
KASKA wieś niacy, służący Arnolfa 

CHRYZALD, p rzy jaciel Arnolfa 

EN RYK, s; w~gicr Chryzald;:i 

OROJ\'T , oj ci e c H on> cl'<_'l 

NOTAHITJSZ 

Scenografia: 

. Anna Pasiutówna 

. St efan Iżyłowski 

Zbigniew Gawroński 
· Irmina Babińska 

. Edm u nd Ogrodz i ń ski, 

. M ucie j M ichnlak 

. J er .•: W d owskt 

. A ~ d rzcj Wronn 

Reżyseria: 

EWA NAHLIK W ANDA WRÓBLEWSKA 

Asystent reżysera : 

ZBIG NIEW GA WROŃSKI 

Op!"acowanie muzyczne: 
l'>'IARIUSZ PRZYBYLSKI: 

Nadaremnie łracl c:r.P, kto chce pouc1yć cdo
wleka rojąccro sobie, ie Jest Jui m\dry. 

D~mokr111 
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Geniusz Komedii na rozkaz Moli era wypędza Występek O błudę . 
(wg obrazu nieznanego pędzla) 

WOJCIECH NATANSON 

Dwa kierunki twórcze można uwydatnić w trntrze Moliera. 
Pierwszy z nich to świadoma dążność do wywoływania śmiec hu, 
drugi - to instynkt polemiczny. 

( ... ) śmiech był zresztą tak dalece stałą dewizą Moliera , że nie
kiedy komediopisarz dosięgał nim samego siebie i to nie tylko w 
farsach, ale i w poważniejszych , bardzo osobistych komediach. 
„Kto śmieje się z innych - mówi jedna z postaci w „Szkole żon" 
- musi się spodziewać, iż będą się śmiali także z niego samego". 
Dlatego to Molier, jakby pragnąc uprzedzić w tej komedii cudzy 
śmiech, ukazuje nam, z bezlitosnym zuchwalstwem, komizm 
swyoh własnych domowych nieszczęść( ... ) 

Ta nuta świadomej komediowości brzmi u Moliera bardzo wy
rafnie. Lecz nie słyszeć u niego innych tonów, znaczyloby ni:? 
rozumieć go wcale; znaczyłoby krzywdzić go i umniejszać . Dowcip 
Moliera był, przynajmniej w najlepszych utworach - zarazem 
narzędziem walki. Obnażał najsłabsze punkty przeciwnika, w 
które wielki polemista uderzał . Przeciw przywilejom urodzenia 
walczy Molier w „Don Juanie", w „Grzegorzu Dandin", w „Am
fitrionie", w „Natrętach", w „Improwizacji w Wersu.lu"; przeciw 
obłudzie w „Swiętoszku" i częściowo w „Don Juanie"; przeciw 
snobizmowi dorobkiewiczów w „Mieszczaninie .!zlachcicem"; prze
ciw nadętości prowincjuszy w „Panu de Pourceaugnac"; przeciw 
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brutalnemu egoizmowi mieszczucha-posiadacza w „Skąpcu"; prze_ 
ciw złemu wychowaniu w ,,Szkole żon"; przeciw fałszywej me
dycynie w nie'zliczonej ilości fars i komedii, od „Latającego le
karza" aż do „Chorego z urojenia" (on, który musiał patrzeć bez
silnie na własne powolne konanie; on, który od mistrza swego, 
filozofa Gassendiego, dowiedział się o prawie krążenia krwi od
krytym przez Wiliama Harveya w r. 1600, i który z rozpaczą 

usłyszał, że ten sam Gassendi zmarł z powodu pięciokrotnego 

puszczenia krwi); wreszcie przeciw fałszywej wiedzy opartej na 
schematach bezkrytycznego dogmatyzmu buntuje się Molier w 
,,Uczonych białogłowach". 

Wiemy, jak polemiczny i bojowy jest teatr Moliera. Nie zapo
mina on nigdy, że zadaniem tego teatru jest bawić, zajmować, 

rozśmieszać, czarować widownię; w pewnych utworach jest to 
jedynym wyraźnym zamiarem pisarza. Ale ty 1 ko w pe w
n y c h. 

JAN KOTT 

Szkice teatralne", „Atcest, przyjaciel 
i;,dzt" Wyd . Literackie, Kraków 195.5, 
str. 101-lOJ . 

Szkoła żon i widza 

(.„) Wydaje mi się naprzód bardzo trafny sam wybór. Właśnie 
„Szkoła żon", a nie „Swiętoszek", „Skąpiec" czy „Mizantrop". 
Konflikt obyczajowy zachowuje nadlużej ładunek rewolucyjny.( ... ) 

Za Arnolfem stoją wszystkie autorytety i hierarchie: porządek 
społeczny, władza opiekuńcza, prawo, diabeł, moralność oficjalna 
i Kościół. A przeciwko tym wszystkim potęgom młoda gęś, w 
której, na dobrą sprawę, obudziły się tylko zmysły. I tej gęsi 

Molier przyznaje rację. Przyznaje rację życiu przeciwko autoryte
tom.(„.) Tyle tylko, że w jednej z najzuchwalszych komedii, jakie 
kiedykolwiek napisano, „życie" i „instynkty" oznaczają jednocze
śnie oświatę i swobodę. Anusia zaczyna jednocześnie myśleć i ko
chać, wstydzi się, że jest głupia („.) a Arnolf stras:z.y ją smolą w 
piekle i nie bez słuszności dowodzi, że ciemnota pozwala znosić 
głupotę i przymus. Jest w tej kom edii wcale dobra zapowiedf 
osiemnastego wieku i naturalnego człowieka. Tyle tylko, że natu
ra znaczyła wtedy niemal to samo co rozum, a prostaczek, czyli 
człowiek naturalny, człowieka wolnego od feudalnej niewoli. 

„Jak wam at~ podoba", Państ. Inst. 
Wyd„ Warsz.awa 1955, 'tr. 79 

J l 



Horacy 

Ewa Nahlik 
Praj;!kty kosUumóu; 

A gnteszJ.ca. Arnotf 

Nic wystarczy dużo wiedzieć, ażcb być mą

drym. 
Heraklit 

·c tr Moliera 

Teatr Moliera wyrósł z starofrancuskiej farsy, której Mclier 
nie zap<Jrł się ni gdy, z włoskiej komedii dell'artc i teatru hisz
pańskiego. Wspólna ich cechą była ludowość (stąd to znakomite 
wyczucie przez Moliera widowni) , żywość akcji, typowość postaci 
wpł.:;tanych w zawiklane intr. gi. Nie zlekceważy Molier tych 
wartc ści , ale i nic pop r zestaj<' n nich - wykorzystuje do wyż-
57ych cE: lów. Ważn iejsze dlań sta je ~ię c o z wiedzy o życiu i czlo
w ·ck r.~r-;n;:: dzi k i nim \\'y ra7 i ś „ e j ukazać: niż samo ro7pląt ·wa
nie ~tworzo .ych , cłicćby naj7r<;czni•2 j ~zych, powik!ań . Stąd też te 
jakby „pus:cczonc", nieoczek iwane, sztuczne, a w istocie - ironi
czne, cz.y jak w „Sz/;ale 2011 " • rc: c~ parodystyczne - zakończenia 

jego kcmedii. 
Dzi ki niezwykłej zdolności obserwacji i - jakbyśmy dzi3 po

wiedzieli - „zaar.gażo ariiu" z.alety zastanego typu ko~e dii Mo
lier uszlac h et nia, tworzy lrnme d ię charakterów, kosmop:ilityc: n'l 
formę zabawy zmien ia w narcdową, grę marionetek zastępuje 

stud iu m pt:ychol g icznym, wprz!;ga nową komedię w służbę saty
r y , · a bawq podnosząc do rangi on,ża rozumu w walce o postęp. 

Nie przypadkiem w okresie Rewolucji Francuskiej aktor grający 
Alcesta w „Mizantropie" kładł na głowę czapkę frygijską, symbol 
władzy ludowej.* 

• T en rc· wo lu cyjny charnktcr twórczości Moliera potwierdza i dziś 
jeszcze \\·spółc7e. n a r _akcja na ,.SzkołR żon" w Ś\vi c cie arabskim; \V Tu
nisie policja musi.a!a bronić aktora grającego Arnolfa przed oburzoną nań 
publicznością. 

, 

Jaśko Kuśka ,Vr; tari u s:. 

Może bó&' potrałl aachowac r02:um w miłości. 
Pitbllua s11ru1 

Molier sprawił, że dostojna tragedia stała siQ przeżytkiem 
a wzrosła godność komedii i rzemiosła komediopisarskiego które 
bawią, wzruszają i uczą. To już jest teatr no\vocze_ ny. ' 

Rnvolucyjne znaczenie zawartości dL. iela tego l'l rz ma I om e 
dii stanie we właściwych jego r zmiarach dopie ro. g dy uprzy
tomnimy sobie, że to, co nucał ze sceny, g!osil " cza~ eh , gciy 
Sorbona groziia chłostą tym, którzy występowali przeciw tezo m 
Arystotelesa; kiedy wśród tematów prac dok tor ·kich znajdywały 
się takie, jak : „czy trzeta brać w rachubę kwadry księżyca przy 
strzyżeniu włosów"; a kara stosu nie była tylko przenośnią poe
tycką. 

Swymi komediami zapoczątkował Molier nowe rodzaje scenicz
ne'. przełamał uprzedzenia do używania na scenie prozy, cierpia
ne] tam dotąd tylko w płaskiej farsie. Jako autor -- jak Szekspir 
przed nim a Brecht w trzy wieki po nim - twórczo wykorzys ty~ 
wał cudze wątki i motywy. Przy tym wszystkim twórczość jego 
nigdy nie ma charakteru tylko literackieg , przeciwnie, jest wy
bitnie sceniczna, a jej komizm jest komizmem sytuacyjnym, ro
dem z tradycyjnej farsy. 

Ale i w dziedzinie praktyki scenicznej byl Molier rewolucjOfli
~tą. Zerwał z tradycją maski na twarzy aktora, choć sam jeszcze 
Jako Maskary! w „Wartogłowie" (tnascarille= mas 2czka) grat w 
masce. Inscenizował swe utwory na wolnym powietrzu. Rozpętał 
':"alkę („Natręty") ze „zlotą młodzieżą" arystokratyczną, zasia da
Jącą na scenie i przeszkadzającą aktorom, których od owych 
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Armar.da, żona Moliera 
(Sztych Hanriota) 

„markizów" uwolni dopiero Wolter w XVIII w. Molier pierwszy 
skłonił aktorkę, pannę Marotte, do zagrania charakterystycznej 
roli kobiecej w „Hrabinie d'Escarbagnas". Do jego czasów role 
tego typu grali wyłącznie mężczyżni. Tak np. panią Pernelle w 
„Swiętoszku" grał kulawy Ludwik Bejart, stąd tradycja laski jako 
rekwizytu tej postaci. Tradycja, z którą podjął walkę, była jeszcze 
tak silna, że w „Uczonych białogłowach" rolę Flaminty gra znowu 
aktor, Hubert. 

Jako reżyser był zwolennikiem prostoty i naturalności. Ale 
nie gardził także, gdy to było zgodne z „zadaniem nadrzędnym" 
komedii, ostrą, wręcz karykaturalną charakterystycznością. Tak 
np. Maskaryla w „Pociesznych wykwintnisiach" ubiera w perukę 
z lokami zamiatającymi ziemię, mikroskopijny kapelusik, każe mu 
stąpać .na olbrzymia wysokich obcasach, całą postać oplata nie
prawck>podobną obfitością wstążek i - raz ostatni jeszcze - da}<! 
mu maskę. 

Nade wszystko zaś przez wieki trwa podziw dla owego „szóste
go zmysłu" sceniczności Moliera, która wypełnia i ,,Szkołę żon", 

uważaną powszechnie za dzieło otwierające nową epokę teatru, 
w jego historii równe doniosłości ,,Cyda" Corneille'a. 

Molier w Polsce 

Pierwsi w Europie „przyjęliśmy" Moliera. Polska prapremiera 
„Mieszczanina szlachcicem" odbyła się w Rydzynie, zaledwie w 14 
lat po śmierci jego autora. Molier stał nad kolebką polskiego tea
tru Oświecenia. W latach 1749-1752 kilka jego komedii przełożyła 
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M olier w kostium te 
Sganarella. 
(wg współczesnego 
S?.tychu) 

i wystawiła w Nieświeżu Franciszka Urszula Radziwiłłowa. Jak 
on innych, tak jego „planty" swobodnie na nasz rodzimy grunt 
przeszczepiało wielu. Zaczął Franciszek Bohomolec, któremu ko
media stanisławowska zawdzięcza wzorowanych na Molierze -
sarmatę i fircyka. Po nim Tartufa w Obłudnickiego, panią Pernell 
w Pobożnicką („Swiętoszek zmyślony") a Harpagona w warszaw
skiego Sknerskiego zamienia Jan Baudouin. 

Wojciech Bogusławski w swej „Szkole kobiet" (1781) dobrze 
nam znajomemu Arnolfowi pod na:;.wiskiem Anzelma Bogackie
go każe wynająć domek dla Agnieszki na warszawskim Starym 
Mieście, a Horacemu da rangę porucznika i doda służącego-huza
ra, Filutowskiego. Uczą się u Moliera Bielawski i Zabłocki. Można 
chyba bez przesady twierdzić, że gdyby nie obywatelstwo Moliera 
w Polsce nie mielibyśmy Fredry. 

Role molierowskie zawsze dawały okazję do popisu plejadzie 
najwybitniejszych aktorów - od samego Moliera i panny de Brie 
w głównych rolach „Szkoły żon" po Ludwika Jouveta i Dominique 
Balnchard, których oglądaliśmy w Polsce (1948), a u nas - od świe
rzawskiego i piętnastoletniej Kossowskiej w XVIII w. po Irenę Sol
ską, FerdynandaFeldmana(l921),StefanaJaracza z Janiną Pollaków
ną (1938), Jacka Woszczerowicza z Głuszkówną i Zofią Mrozowską 
(1948) i Jana Swiderskiego z Janiną Traczykówną (1966). 

wl. 



Dziwną jest rzeczą; że Molier, który jest nie tylko mistrzem 
sceny, ale mistrzem sceny komiczne j, wywołuje przez każdą swo
ją komedię zagadnienie, czy komedia ta jest wesoła czy gor zka? 
czy jest obliczona na wybuchy śmiechu, czy na zjadliwy uśmie
szek, czy może na śmiech przez łzy? I pytają siebie o to nie tylko 
mole książko\ve, które nie odważą się uśmiechnąć bez zezwolenia 
krytyki oficjalnej, ale też ludzie najbardziej wrażliwi na piękno 
sztuki. Musset mówił o humorze Moliera, że człowiek powinien 
zapłakać, gdy się z niego zaśmial. 
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