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PIERRE CORNEILLE 
DA TY Z ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI 

1606 - urodził się w Rouen w starej normandzkiej ro
dzinie prawniczej. 

1624 - ukończył studia prawnicze i został adwokatem; 
ojciec zakupił dla niego urząd rzecznika królew
skiego, który pełnił przez 20 lat. 

1629 - debiutował komediami obyczajowymi ro.in. „Melite' . 

1635136 wystawienie „Iluzji". 

1636137 - „Cyd" - ogromne powodzenie u publiczności ~ 
wystąpienie przeciwko Corneille'owi pisarzy dra
matycznych oraz kardynała Richelieu. 

1640 - „Horacjusz" zadedykowany kardynałowi Richelieu; 
„Cynna" - tragedia polityczna; obie sztuki odnio
sły ogromny sukces. 

1643 - „Polieuktos" - sztuka o tematyce religijnej; za
rzucano autorowi, że chrześcijaństwo nie może 

być tematem sztuk teatralnych; „Pompejusz". 
1643/44 - „Kłamca" - tragedia, do której prowadzi pomył-

ka i późniejsze kłamstwo bohatera. 
1644 - „Rodogune" 
1650 - „Don Sancho z Aragonii" 
1651 - „Nikomed" - Corneille pisał o tej sztuce: „Czu

łość i namiętność nie odgrywają żadnej roli w tej 
tragedii. Panuje w niej tylko majestat odwagi". 

1652 - po niepowodzeniu „Pertharite" przestaje pisać dla 
t atru i zajmuje się tłumaczeniem poezji litur
gicznej. 

1658 - zdecydował się na wydanie swoich utworów ; 
szczegółowo je zanalizował w „Rozpraw ach i R oz
trząsaniach" krytycznych; przeniósł się z rodziną 
do Paryża . 

1671 - „Psyche" - utwór napisany wspóln ie z Molier m 
i Qu inaultem. 

1658-1684 - mieszkał w Paryżu, gdzi b rykał się z wieloma 
kłopotami finansowymi ; cierpi ł z p owodu obojęt
ności, jaką okazywała mu d na publicrność. 

„Okres świ tności Corn ilh 'a minął. Podczas 

• 

gdy milczał , okol n ie , które służyło m u za model 
i które go podziwiało, ustąpiło mie ·sca in nemu, 
mni j ward m u i bardziej wyrafinow anemu, 
a ono wolało mło ego Racine a. („.) Darem nie Cor
neille usiłuj nagiąć się do smaku nowej epoki, 
p r óby jego s otykają s ię z bardzo chłodnym pr zy
j ęc · m . Był zawsz obraźliwy, m u iał o r utnie 
~ierpieć widząc że przeżył własną sławę.(„.)" 

684 - umarł w Paryż , samotny i zapomnian przez 
dawnych wielbicieli. . 

„Był człowiek przyzwyczajony do skromnego trY:b u ~yc1~, 
n] eśmiały i niezr czny w obejściu, skromny, szcze ze i n a1wme 
obożny. Namiętności nie targały ni!Il nigdy : był dobrym ojc, m 

r odziny, czło iekiem os~częclnym i statecznym . La Bruy~r 
dziwił się , ż poe a „oceniał vartość swoich sztuk \ edlu g p1e
n · ę zy które mu przynosiły , al~ jako człowie~c nie maj ~cy o
dziny i otrzymuj .cy stałą pensję od Kondeu szow zap?mn1ał po 
p r ostu, że Corneille miał sz1.::~·cioro dzieci, którym mus1ał zapew
nić: przyszłość, i że ni należał do żadnego .dworu. Był to:"' gr~n
cie r zeczy prawdziwy mieszczanin, ale mkt tak wsp niale Jak 
on n ie prz dstawrił i ~lkości du~zy ludzkiej . 

wig 
G. L anson, P Tuffrau : Historia literatury 

rancu kiej w zarysie" , W -wa 1963, PWN. 



Do Pani M. F. D. R. 

Mademoiselle 

Dziwnego potworka Pani dedykuję. Pierwszy akt jest tyl
ko prologiem, trzy następne tworzą niedoskonałą komedię: 
ostatni akt jest tragedią, a wszystko razem zszyte daje ko
medię. Niech nazywają ten pomysł dziwacznym lub nie
dorzecznym, jak kto woli, jest jednak nowym, a między 
nami Francuzami często wdzięk nowości jest niemałym 
szczeblem ku lepszemu. Sukces komedii w teatrze wcale nie 
przyniósł mi wstydu i ośmielę się twierdzić, że przedsta
wienie tej kapryśnej sztuki raczej się .Pani podobało, skoro 
poleciła mi Pani, żebym skreślił dla niej dedykację, kiedy 
sztuka znajdzie się w druku. („.) 

Niech Pani łaskawie raczy nie gardzić tym tak postrzę
pionym utworem, a zobowiąże mnie Pani tym bardziej, 
abym pozostał przez całe życiE jej najwier:niejszym i naj
serdeczniej oddanym sługą. 

Corneille 
Przek'ad: Stanisław Hebm .owsld 



(.„) , L Illusion Comique' zaciekawiła badaczy nie tylko 
budową. , Teatr do teatru" wprowadzili jeszcze przed 
1635 rokiem ougenot i Scudery formalnie rzecz biorąc 
korzystał więc Corneille z cudzego pomys u . Stwierdzen · e 
to jednak nie wyczerpuje sprawy gdyż zawiłą strukturę 
autor wybrał, żeby poruszyć kilka różnorodnych proble
mów. Takich , jakim odpowiadała ona moż ·wie aj lepiej. 
Na pierwszym planie umieścił· obronę widowisk, , kome
diantów" oraz dramaturgów. Wielbił kunszt , miły królom, 
możnym i ludowi ', pysznił się związkami ze scen fran-
cuską, przepowiadał jej świetne ·utro. Zrozum·emy sens tych 
oświadczeń, jeśli uprzytomnimy sobie ż na ' żarliwsi 
chrz ścijanie epoki oceniali teat r według anatem Tertu
liana i Klemensa Aleksa dryjskiego. Inacze · mó 1iąc gar
dzili nim z głębi dusz . Tragediom i komediom zarzuc no 
pochwałę zdrożnych myśli · naga nych uczuć, aktorów zaś 
Kościół obłożył ekskomuniką. Teatyn Francesco del Mena
cho nieustępliwie powtarzał, że grzeszą - prócz w konaw
ców - również widzowie gdyż kto z lubością przygląda 
si złym postępkom, fikc jnym lub rzeczywistym, uczest
niczy w skandalu i godzien jest kary boskiej, a kto w roz
pustnej akcji bierze osobisty udział, gorszy bliźnich, za-
stawia potrzask szatański. Niektórzy kaznodzieje (m. in. · e
zuita G. D. Ottonelli) domagali się zakazu widowisk p -
blicznych, twierdzili, że teatru - instytucji z gruntu złej -
nie można w normalnym społeczeństwie tolerować . Ujmu
j ąc się za , wszeteczną profesją" i „trucicielami sum· eń" 
Corneille popierał laickie siły kulturotwórcze, wypowiadał 
posłuszeństwo ówczesnej teologii oraz wpływom de ot ' w. 
Niedługo potem król „przywrócił honor" aktorom (edyk
tem z 1642 r.), niemniej ,Rytuał paryski' utrzymywał 
klątwę w mocy. Spór o teatr trwał nadal, jednakże z po
zycji które zajęła „L'Illu ion Comique" pisarz nie zeszedł 
i w drugiej połowie stulecia. („.) 

Z książki: 
R. Brandwajn: ,Corneille i jego Cyd". Szkice i ma
t c ria lJJ. ,Czytalnik", W-wa 1968, s. 35- 38. 

Czymże jest wasze życie? jest to bańka miękka, 
Która wstaje na wodzie, gdy niebo deszcz zsyła, 
Znika natychmiast, ledwie się oczom, zjawiła, 
Bo od dotyku lada drobiny rozpęka: 

Czymże jest wasze życie? złudą, która nęka 
I pozorami prawdy będzie was mamiła 
Snem, k tóry moc ową traci, znika jego siła, 
Gdy powieki zbudzonej roztwiera się wnęka. 

Czymże jest wasze życie? wirem, który toczy 
Siw zg ęb ·enia dymów w powietrzne · przeźroczy , 
Te niż piorun morderczy błyskiem miną prędzej . 

Lekceważyć będzie odtąd dobro, prawo 
Trwałe, bez zmian, dla chwili, która niczym będzie, 
Tylko bańką i złudą snem i dymną zjawą. 

Jean-Baptiste Chassignet 
Anna Ludwika Czerny 
Przekład: 



, Motyw przewodni sztuki, to moty maga, czarodzieja, . h-!-
biany i często ksploatowany w epoce Baroku lecz to własme 
Corneille wyprzedzając o wiele lat Pirandella ( ... ) ukazuje nam 
przez pe yfrazę magię teatru ... 

ełen niepokoj u przed pr mierą sztuki, pocieszam się, że być 
może odkry jecie innego Corneill a, któr emu nazbyt liczne opra
cowania i program sz oln e prz służ . ·ły się fatalnie, zniekształ
cając jego obraz · zamykając 'wi t p isarza w kręgu wielkich 
tragicznych namiętności... . . . 

Nie do mnie należy podkreślanie zal t sztuki ; me trzeba byc 
znawcą o absolutnym słuchu po t yckim, by docenić zawarte 
w niej piękno, usłyszeć rozmaite t on , .j akimi yrzen;awia, _lecz 
pozwólcie mi da z ć w jątkową s mpatią utwor, ktory konczy 
się apologią sztuki dramatopisarskie j , kunsztu aktora i najwspa
nialszej iluzji, nadprz odzonej magii, jaką jest teatr ... ". 

Louis Jou et l'Ordre , 11 lutego 1937 

,Pierre Corneille jes poetą iluzj i teatralnej , bowiem nic z te
go, co nam przedstawia nie jest p awdą, nawet aktorzy są tylko 
duchami w mroku groty, jak to mó i mag. 

Cały światek komedii ~ości, kt~ry w tak_ doskonały. spo
sób skupia się w scena h Khndora, Lizy Izabeli, dosadny i ru
baszny świat zamieszkał j przez Matamora i Dozorcę są jedy
ni lustr zanym odbic "em. Nie znam inp.ych utworó~, w _k~~rych 
dałob się odnal źć w postaci tak zyst j p łną narmętnosci 1 ma
rzeń poezję Cor neille'a, l}tóra z h ierat ycznych i wykwintnych 
d korac ji Baroku Ludwika XIII czyni architekturę snu". 

Robert Brasillach, Corneille, 1938 

„Pierre Corneill po unął wielozna zność do ostatecznych gra
nic starając spojrzeć z pewnego dystansu n a Barok , który zro
dził \vspółczesną mu li t eraturę. P eta kpi z tej literatury, ale 
równocześnie lepie j niż ktokol iek inny wyraża jej najgłębsze 

intencje: pragnienie ujawnienia tego wszy tkiego, co na t świe-
cie ulotne i złudne . 

Jeśli złuda, jeśli t eatr są t ak wiele warte , to dlatego, ż de
maskują iluzje świata, przemieniaj ąc go w prz dstawienie - tym 
śmieszniejsz , im wspanialsze są ozdoby, w któr e świat ten przy
straja ... ". 

A nd re .M ter, T "moignage; chretien 29 Upca 1965 

„Sztuka ta jest zarazem pełn szaleńst a i intelektualn j 
głębi, gdyż, w istocie, Corneille jest tu kimś w r odzaju elżbie
tańskiego Kartezjusza, zakochanego w teatrze i jego sztuczkach, 
Kartezjusza , którym władnęło szaleństwo' '. 

A lf red Slm n , Bref, nr 92, styczeń_ 1966 
ttum. : A LICJA CFIOIN SKA 



LUBIĘ NAUKĘ 

Lubię naukę, chociaż mierzi mnie czytanie 
Cenię sobie wojaczkę i zd owie łaskawe, 
Lubię konie ogniste o pięknej postawie, 
Słodki spoczynek lubię, śmiechy i śpiewanie. 

Lubię zadrwić i czasem na język wziąć kogo 
W zgodzie zupełnej z prawdą pozostaj c przecie -
Cenię sobie żeglugę na śmiałej ko wecie, 
Lubię ubiór szlachetny i postać chędogą. 

Puste i zamieszkałe lubię okolice, 
Igry i tańce dobre na frasunku zbycie, 
Lubię wodę, sałatę i przednie mięsiwo, 

Lubię w inem rozkosznym poić się przy stole. 
Bardzo lubię to wszystko lecz na pewno wolę 
Poddać się pod piękności władzę miłościwq . 

Mm·c de PapiHon de Lasphrise 
Przek~ad: Artur Między1·zecki 

Krolewska uroczystość barokowa 

CZŁOWIEK WYKWINTNY BOHATER 
Obok baletu, commedia dell'arte, teatru elżbietańskiego i kla

sycznej francuskiej tragedii, równocześnie z nimi, a czasem je 
obejmując, rozwijała .się nowa forma teatralna: uroczystość kró
lewska. Od późnego średniowiecza aż do początków oświecenia 
tworzyła się ta forma widowiska, swój kształt najdoskonalszy 
zdobywając w okresie baroku. Wówczas uroczystość teatralna 
była tak charakterystyczna, iż przyjąć można, że w niej wyra
ził się on najpełniej i najbardziej bezpośrednio. „Życie snem, 
a świat teatrem", - oto wyznanie epoki. Teatralny był stró j 
i etykieta, teatralne uczesanie: peruka. Teatralne gesty i chód 
dworaków, a zwłaszcza ich taniec, teatralny musiał być język, 
który bez metafor wydawał się martwy. Teatralny modny ogród 
i nawet wnętrze kościoła z ołtarzami i dekoracjami przenoszący
mi ściany w niebo. Malarstwo, pozbawione ram, usuwać miało 
granicę między tym, co namalowane, a naturą, między farbą 
a kamieniem, między pozorem a istnieniem. Wszędzie teatr, na
wet w propagandzie religijnej i w dziele jezuitów. W okresie 
baroku świetna królewska uroczystość teatralna była tak orga
nicznie zrośnięta z pozostałą kuturą, że jej nie przeżyła. ( ... ) 

W taki sposób powstał teatr nie oddzielony od życia, cudow
na uroczystość nieodłączna od dnia codziennego. ( ... ) 

W uroczystości trwającej całą noc przedstawienie rozpoczy
nało się o 9, o północy podawano kolację, potem odbywały się 
tańce. Ale w czasie uczty każde danie było sceną, wniesien ie 
każdej potrawy okazją do zmiany dekoracji. Potrawy też brały 
ożywiony udział w widowisku. ( ... ) 

Usługiwały postaci przebrane i zamaskowane, a tłem dla 
rozmowy była łagodna muzyka. Równie miłą formę wypoczynku 
stanowiło przyglądanie się turniejowi albo polowanie. Nie były 
to przerwy przedstawienia, raczej jego zmiany. Po wyczerpaniu 
rozrywki jednej przechodziło się do innej.· ( ... ) 

Przedstawienie barokowe to demonstracja wielkości króla 
i państwa. I jeżeli lud nie mógł być dopuszczony na sale kró
lewskie, to obserwował powozy i orszaki, patrzył w okna pałacu 
jasno oświetlone przez całą noc, a przede wszystkim podziwiał 
ognie sztuczne. („.) 

Teatr barokowy żył w świecie uznanych mitów, konwenc j -
nalnych, tradycyjnych legend, i swobodne poruszanie się w ich 
granicach stanowiło jego siłę. Pomysłowość w tym zakresie była 
bardzo ceniona, ale rewolucyjna nowość t ematyki nie do po
myślenia. ( ... ) 

Słowo w baroku było mal o pot zebne, zamias niego z j awiał 



się symbol plastyczny: była to sztuka naprawdę zmysłowa , zwra
cająca się do wzroku i słuchu. („.) 

Maskowanie się, podawanie za kogo innego, t o zasada teatru 
barokow go. Przemiana, przebieranie się, p m, łka płyn ca z nie
rozpoznania, jest naczeln m motywem barokowej lit eratury tea
tralnej. le motyw ten występował nie tylko w_ t ec tr~e . . . bo
\ ·iązujący ubiór dwo ski to b ło też przebranie, zrmen aJą~e 
skromnego szlachcica w istotę mit czną, wpółboską. Peruka pan-

twowa, która wted. panowała, czyniła dworzanina h m kró
lest a. Zaci rała się różnica między charakteryzacją codzienną 
a teatralną. („.) W teatrze wszystko jest pozorem, kostiumem, 
kłamstwem: biedny jeniec jest księciem,. w_ygna~ c - król 1:1, 
kopc'uszek - królewną. I w życiu ~Ył? ~e rn~czer faworyt kr~
lewski ginął nędznie, wtrącon. y do w1ęziema, me koronowana ~o
lowa kończyła życie w klasztorze, na jej miejsc~ przychodz~a 
nie znana jeszcze wczoraj pani nka. Nie wolno niczemu zawie
rz ć wszystko jest złudą świat p ~awdziwy też b ł zakryt ma-
:ką . („.) . 

Złudzenie eatru barokowego było świadome i części~we . (.„) 
Więcej n awet : przez przebranie częścio~e rea :1 .czloW1ek, jed
noczył się we wspomnieniu z mitem, krol .łączył się ze sło~cem 
i powstawała legenda nowa żywa, człowi k - bohater, 1d ał 
barokowego teatru. (.„) . . , . . 

W widowisku barokowym publicznosc łączyła się z aktorami, 
a ż cie z teatrem na za~adzje przewagi przedstawienia, k tóre 
ogląda się z bliska, b z dystansu, ale i bez hipnozy w jego gra-
nicach. (.„ . 

Dekoracje grały ( ... ) z prz bierając mi się _ akto~ rm. i z peł
nią rekwizytów. Żadna sce~ przy _jej za.konczenm n~e mogła 
być podobna do jej poc~ąt~ow. I zm1~na rue prz~chodzila 11agle. 
Zmiana była stala. Życie 1 teatr są ciągłą prze1~aną. (.„)_ . . . 

Maszyneria konieczna była w ee tr~ , cudow. bardzieJ mz 
ucz ny autor. ożna urządzić uroczystosc zupeł _1e b~~ t,ek~tu, 
złożyć j ą z samych obrazów, ale ni IT1;o~na wypra~1c , ~w1ęta 
b z ef k tów nadzwyczajnych b z techniki. R.zeczy~stosc m u
siała się zmi niać w pozór, pomysł za ~o i;iu ~al b ~c zi;: ~ło~o 
uchwytn . Obie sfery mu iały się prze~1ka~, 1?'1e .ao. odrozm m a. 
W ten sposób w tym wielkim teatrze ist rueme sw ata realnego 
stawało pod znakiem zapy tania . 

(„ .) W t atrze bar ok owym aktor zy b~rdziej moż: niż _w in 
nych t eatrach byli nienaturaln i_, „sztuczm ,, odgr ywali . swoJe ro: 
i n ie wczuwając się w sytuacJe b oha erow , \.vcale m e udawa i , 

że są nimi naprawdę. (.„) . . 
W król wskim teatrze barokow m w ier zono Jeszcze w mo

num ntalną r z czywistość, połowi re alną , w P?lo~ie n.ama
lowaną . W baroku radość przynosiła bohaterska f1kcJa, m it lo
giczny t eatr ... ". 

A . Banach: , Wybór maski". 11 teatrów klasycznych. 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1962. 
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