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VOLTAIRE 

ŻYWOT MOLIERA 
(ze wstępu do Dzieł Moliera, Paryż 1787) 

Jean Baptiste Poquelin urodził się w 1622 r .. w 
mieszkaniu zachowanym po dziś dzień w podcie
niach paryskich Hal. Rodzice jeg~ - J ~an Bapt~ste 
Poquelin, tapicer i pokojowiec krolewski, ~ękodziel
nik i matka Anna Boutet - przeznaczyli syna do 
up;awianego w rodzinie rzemio_sła i dali mu aż 
nadto stosowną do tego edukacJę; do czternastego 
roku życia pracował w ojcowsk_im kra~i~, n_au;zyw
szy się prócz rzemiosła zaledwie _czytac i. pisac. Ro
dzice uzyskali dla syna dożywo_tmą funkcJę. na dwo
rze, ale geniusz wzywał go do mnych zadan .. Dawno 
już stwierdzono, że ci, . c? ~ kunsztac~ pięknych 
zdobywają laury, uprawia]ą Je na przek?r -~łasny~ 
rodzicom, natura jest w nich bowiem silmeJsza mz 
edukacja. . . . 
Miał Poquelin dziadka, ktory lubił ~o~edie 

i zwykł zabierać wnuka na przedstawiema . w 
Theatre de Bourgogne. Wkrótce chłopiec poczuł me
przepartą odrazę do uprawianego rzemiosła, a upo
dobanie do studiów i prosił dziadka, by oddał go 
na naukę do kolegium; wreszcie wymusił zgodę od 
ojca, który umieścił syna na stancji i zapisał. ~o ko
legium jezuickiego, choć_ nie bez o~ego wł,asciwe~o 
mieszczanom obrzydzema do stud10w, ktore maJą 
rzekomo przeszkadzać godziwej kar_ierze. . 
Młody Poquelin poczynił w kolegrnm po_stę~y! Ja

kich można było oczekiwać po jego gorhwosci do 
nauki. Studiował przez pięć lat; uczęszczał na wy
kłady Armanda de ~ourbon, ksi_ęcia Conti, który 
był mecenasem sztuki~ a _potem i me~enasem ~~
liera. Poquelin kształcił się u Gassendiego. Op~scił 
kolegium bogatszy o zasady moral~e Gas_sendi~~o 
(cenniejsze niż odkrycia fizyczne mistrza) i w poz
niejszym swym życiu rzadko od zasad tych odstę-
pował. . . . . 

Ojciec jego niezdolny był JUZ do pełmema swych 

• 

funkcji na dworze, Molier więc był obowiązany za
stępować go w tych obowiązkach. Przebywał na 
dworze Ludwika XIII w Paryżu. Namiętne umiło
wanie teatru, które wcześniej doprowadziło go do 
podjęcia studiów, objawiało się teraz z nową siłą, 
Poquelin stowarzyszył się z grupą utalentowanej 
młodzieży; występowali na przedmieściu St. Ger
main i w dzielnicy St. Paul. Zespół ten przyćmił 
wkrótce wszystkie inne, nazywano go · „Illustre 
Theatre". Wiemy o tym z pewnej tragedii pt. „Ar
takserkses", pióra niejakiego Magnon, ogłoszonej w 
1645 i wystawionej przez zespół „Illustre Theatre". 
W tym to czasie, czując swe powołanie, Poquelin 
postanowił oddać mu się bez reszty, zostać kome
diantem i autorem, zyskując tą drogą majątek i sła
wę. Wiadomo, że w Atenach autorzy często gry
wali w swoich sztukach, a zabawianie publiczności 
współziomków wdzięcznymi tyradami nie pozbawia
ło ich godności. Świadomość ta zachęciła Poquelina 
do aktorstwa i nie mogły go odeń powstrzymać 
przesądy epoki. Przybrał sobie imię Moliera. 
Pierwszą sztuką regularną w pięciu aktach, jaką 

napisał, był „Wartogłów". Wystawiał tę komedię 
w Lyonie w 1653 roku. W mieście tym istniał zes
pół prowincjonalnych aktorów, który musiał wyje
chać, kiedy pojawiła się trupa Moliera. Zwędro
wawszy wszystkie ~wincjonalne trakty, odwie
dziwszy Grenoble, llJ'on, Rouen, w 1658 przybył 
wreszcie do Paryża . Conti polecił go księciu Orleań
skiemu, jedynemu bratu Ludwika XIV. Zespół Mo
liera przyjął nazwę „La Troupe de Monsieur" od 
tytułu królewskiego brata, księcia Orleańskiego, a 
swego mecenasa. W dwa lata później książę prze
kazał Molierowi scenę Palais Royal. Kazał ją ongiś 
zbudować kardynał Richelieu z okazji przedstawie
nia tragedii „Mirame", do której ów minister sam 
napisał około 500 wierszy. Sala ta jest równie źle 
zbudowana, jak i sztuka, dla której ją wzniesiono; 
i muszę przy tej okazji powiedzieć, że nie mamy 
ani jednego przyzwoitego teatru; istne barbarzyń
stwo gotyckie, które nam Włosi słusznie wyrzucają. 

Dobre sztuki są we Francji, a piękne sale we 
Włoszech. Zespół Moliera grywał w tej sali aż do 
śmierci swego pana. Od 1658-1673, to znaczy w 
ciągu piętnastu lat, wystawił Molier wszystkie swe 
sztuki w liczbie trzydziestu. 
Próbował grać w stylu tragicznym, ale to mu się 

nie udało, miał w swym głosie rodzaj przydechu, 



który utrudniał mu występy w gatunk_u poważnym, 
a w komed ii miał swoisty wdzięk. Zona jednego 
z naszych najl pszych aktorów przekazała taki oto 
portret Moliera: 

„Nie był ani za chudy, ani za gruby, wzrostu wię
cej niż średniego, postawę miał szlachetną, piękne 
nogi; poruszał się dostojnie, z surowym wyrazem 
hvarzy, miał duży nos, szerokie usta, grube wargi, 
śniadą cerę, czarne gęste brwi, którymi tak potrafił 
poruszać, że jego twarz stawała się niewymownie 
komiczna. Jeśli chodzi o jego charakter, to usposo
bienie miał łagodne, był wyrozumiały, szlachetny, 
lubił mówić, a ki dy miał czytać kolegom swoje ko
m die, prosił, by przyprowadzono dzieci, i badając 
ich naturalne r eakcje , poprawiał swoje dzieła". 

W Paryżu miał Molier tyluż przyjaciół co wro
gów. Dając sw j publicznośc i dobre kom die, przy
zwyczaił j . do surowej krytyki. Ci sami widzowie, 
którzy oklaskiwali mierne płody innych pisarzy, 
wytykali Molierowi zajadle najmniejszy bhjd. Lu
dzie sądzą nas podług tego, czego od nas oczekują, 
i najmniejszy błąd sławnego pisarza w połączeniu 
ze złą wolą publiczności potrafi obalić dzieło. Oto 
dlaczego „Brytanik" i „Pieniacze" Racine'a zostały 
tak źle przyjęte, i dlaczego „Skąpiec", „Uczone bia
łogłowy" i „Szkoła żon" nie zdobyły początkowo 
sukcesu. 

Ludwik XIV, obdarzony wrodzonym smaki 'm 
i poczuciem sprawiedliwości, dzięki swemu popar
ciu, sprowadzał na sztuki Moliera, cały dwór i całe 
miasto. Więcej by to po prawdzie przyniosło naro
dowi zaszczytu, gdyby, w sprawach gustu nie mu
siał słuchać swego władcy. Molier miał okrutnych 
wrogów, a przede wszystkim wśród podleglejszych 
pisarzy swego czasu i ich protektorów, podburzali 
przeciwko niemu dewotów, przypisywano mu pasz
kwile, oskarżano o wyśmiewanie możnych panów, 
wtedy gdy on wystawiał powszechne występki; był
by padł pod tymi oskarżeniami, gdyby ten sam mo
narcha, który wspierał Boileau'a, nie uchronił także 
Moliera. 
Dopisywało Molierowi szczęście w teatrze, zdobył 

sukcesy i pieniądze, zdobył serdecznych przyjaciół 
i możnych, a łaskawych protektorów, nie dopisało 
mu szczęście w domu. Poślubił w 1661 r. młodą 
dziewczynę, córkę panny Bejart i szlachcica imie
niem Modene. Powiadano, że to sam Molier był jej 
ojcem: upór z jakim rozpowszechniano tę kalumnię 

:'9i 

sprawił, że wielu ludzi usiłowało dociec prawdy. 
Dowiedziono, iż Molier poznał pannę Bejart już po 
urodzeniu jej córki. Duża różnica wieku małżon
ków i niebezpieczne pokusy, jakie czyhają na mło
dą i piękną aktorkę, unieszczęśliwiły to stadło, a 
Molier, przy całym swym filozoficznym podejściu do 
życia musiał znosić wstręty, gorycz i nierzadko 
śmieszność, które sam tylekroć pokazywał na sce
nie. Tak to właśnie bywa, że ludzie wyżsi nad in
nymi talentem, zrównują się z nimi poprzez swe 
słabości. Ale dlaczegóż by talent miał nas wynosić 
ponad ludzkość? 

Ostatnim jego utworem była komedia „Chory z 
urojenia". Od dawna już płuca miał zaatakowane, 
niekiedy pluł krwią. Podczas trzeciego przedstawie
nia czuł się gorzej niż przedtem, poradzono mu, aby 
zaniechał wysiłku, chciał się jednak przyzwyczaić 
i przypłacił to życiem. 

Konwulsje przyszły w momencie, gdy wymawiał 
słowo „jutro" w trzecim intermedium „Chorego 
z urojenia". Zaniesiono go umierającego na ulicę 
Richelieu, do domu. Towarzyszyły mu zakonnice, 
które przybywszy do miasta na kwestę w okresie 
postu, zamieszkały w jego domu. Podtrzymywany 
przez nie zmarł w czasie krwotoku, w dniu 17 lute
go 1673 r., w wieku lat 53. Pozostawił jedyną córkę, 
pełną dowcipu osobę . Wdowa poślubiła aktora, nie
jakiego Guerina. 
Nieszczęsny fakt, że nie mógł umrzeć jak czło

wiek wierzący, a także przesądy związane z rze
miosłem aktorskim, sprawiły, że arcybiskup Paryża 
Harlay de Chanvalon, znany skądinąd rozpustnik, 
odmówił chrześcijańskiego pogrzebu. Pożałował mo
narcha swego dworzanina i w łaskawości swojej 
uprosił biskupa, aby pochował Moliera w jakimś 
kościele. Proboszcz od św. Eustachego, parafii Mo
liera, odmówił spełnienia obowiązku. Gawiedź pa
ryska znająca tylko Moliera aktora, a nieświadoma 
tego, że był znakomitym pisarzem, filozofem i wiel
kim człowiekiem, w dniu pogrzebu zgromadziła się 
tak tłumnie przed domem, że wdowa musiała roz
rzucić z okna srebrne monety; a ci biedacy, którzy 
nie wiedzieć po co zakłócali obrzędy pogrzebowe, 
z respektem odprowadzili zwłoki na miejsce ostatnie
go spoczynku. 



TADEUSZ BOY-ŻELENSKI 
. 

O SZKOLE ZON 
Komedię „Szkoła żon" (1662) uważa historia lite

ratury za epokę w dziejach francuskiego teatru, 
równą co do doniosłości „Cydowi" Corneille'a; za
razem jest ona, z wielu względów, epoką w twór
czości Moliera. Cierpli,vie wchłaniał on dotąd ele
menty współczesnego t eatru, stopniowo i nieznacz
nie przetwarzał je, coraz w ięcej znacząc je swoim 
piętnem; tutaj czyni st anowczy krok, stwarza własną 
komedię, wkracza w dziedzinę wielkiej swej twór
czości. 

Aby to dziś dojrzeć trzeba dobrze przypatrzyć się 
tej sztuce. Na pozór między „Szkołą mężów" (1661) 
a „Szkołq żon" nie ma przełomu: ot, teri sam tra
dycyjny temat, podjęty i opracowany jeszcze raz. 
Ale, gdybyśmy nawet nie od razu spostrzegli róż
nicę, powinna nas ostrzec r eakcja, jaką „Szkoła 
żon" wywarła w umydach współczesnych: podczas 
gdy „Szkołę mężów" przyjęto zupełnie naturalnie, 
zachwyt jaki wywołała „Szkoła żon" u jednych, o
burzenie i krytyki u innych, namiętna polemika 
czyniąca z niej długotrwały „wypadek dnia", świad
cza że było w te j sztuce coś zasadniczo nowego, 
zrywającego ostatecznie z wielu utartymi pojęciami. 

Na pozór tedy, jak powiedzieliśmy, ta sama tra
dycyjna historia: zazdrośnik wyprowadzony w pole 
przez kobietę . Ale z tej starej fabuły wyłania się 
j uż nowoczesna komedia obyczajowa, komedia 
mieszczańska, komedia narodowa, komedia charak
terów, komedia psychologiczna, realistyczna i na
wet - jak chcą niektórzy - komedia dydaktyczna, 
„sztuka z tezą". Wreszcie miejscami, komedia ta daje 
już zapowiedź nowoczesnego dramatu. Czy nie za 
dużo tego wszystkiego? Ani trochę. 

Komedia charakterów. Tu wystarczy jedno sło
wo: role zazdrośników dawnego teatru, nie wyłą
czaj ąc „Szkoły mężów" można było niemal grać w 
masce ; Arnolfa nie, Arnolf nie jest marionetką, tym 
bezosobistym „Kocmouchem" czy Sganarelem wpro
wadzonym na scenę jedynie po to, aby był oszu
kany i wyśmiany. Ma on już swoją fizjognomię i to 
dość złożoną. Jest to na ogół przyzwoity człowiek, 
wcale nie dureń; ale mający w pewnych kwestiach 



swoje pojęcia i padaj ący ofiarą tych poJęc, swego 
charakteru. J est to zamożny mieszczanin paryski 
z pretensjami do szlachectwa, umiejący żyć z ludź
mi, otoczony szacunkiem, poza swoją manią, która 
u znających go bliżej daj e mu żdżbło śmieszności. 
Ale pod dobrodusznymi pozorami jest to natura 
oschła, samolubna, doktryner i pedant. I - chce 
być mędrszym niż życie i dlatego okazuje się odeń 
głupszym. Molier w komediach swoich daje nam 
długi szereg pedantów nauki, literatury etc.; tutaj 
mamy p e d a n t a p r a k t y c z n e g o ż y c i a. Za
tem Arnolf to już charakter, gdy Sganarel był jesz
cze na wpół ogólnikiem. 

I Anusia jest zdobyczą nowego teatru. Izabela w 
„$zkole mężów" mimo niezaprzeczonego wdzięku 
była również jeszcze ogólnikiem, była k o b i e t ą. 
Anusia będąc również kobietą - i jaką! - jest za
razem charakter em, produktem pewnych określo
nych warunków. I ciekawem jest (a możemy to śle
dzić w „Krytyce „Szkoły żon" ) jak wszystkie rasy, 
którymi posługuj e się Molier dla odkonwencjonali
zowania, scharakteryzowania swych figur, spotyka
ły się z opozycją ówczesnych rutynistów. 

Zarazem od „Szkoły mężów" uczyniliśmy jeszcze 
jeden krok ku u m i e j s c o w i e n i u komedii. Mi
mo, że objaśnienie mówi tylko, po staremu, iż 
„rzecz dzieje się na placu w mieście", jakże daleko 
jesteśmy od komediowej „Messyny" z „Wartogło
wa", lub też innej międzynarodowej abstrakcji: co 
raz bardziej czuj emy się we Francji, wśród fran
cuskiego mieszczaństwa, i to francuskie mieszczań
stwo czuje się na scenie coraz pewniej i swobodniej . 
W „Wartogłowie'', w „Zwadach miłosnych" nie 
wiemy, ostatecznie, czy przestajemy z mieszczań
stwem czy ze szlachtą i, w gruncie, jest to obojętne; 
tu nie ma już żadnej wątpliwości. I mieszczaństwo 
te nie jest już, jak wprzódy uosobieniem płaskich 
instynktów, tchórzostwa, obżarstwa etc. Nie; ci je
go przedstawiciele, to na ogół godni ludzie mający 
tu i ówdzie, jak wszyscy, źdźbło śmieszności. Nie 
są wydani, jako klasa, stan, na pośmiewisko; rzecz 
dzieje się między nimi, domowo,' jest to już fran
cuska komedia m i e s z c z a ń s k a, podczas, pod
czas gdy dawniej jej typ był wybitnie arystokra
tyczno..:kosmopolityczny. Nawet ta para służby od
biega już od konwencjonalnego „sługi": mówią 
prawdziwą gwarą chłopską (w komedii pisanej wier
szem!) i są francuskimi chłopami na scenie. 

Ten sam zasadniczy krok naprzód w prowadze
niu akcji. Już w „Szkole mężów" w stosunku do 
włoskich „imbroglio" akcja oczyszcza się, zyskuje 
na prostocie i naturalności. Tutaj Molier idzie jesz
cze dalej o tyle, iż akcja ta wypływa ściśle z cha
rakterów, Arnolf, przez swoją doktryną , chce aby 
Anusia była głupia; i właśnie dzięki tej głupocie 
jest ona bez obrony wobec instynktu, bez kryty
cyzmu wobec pierwszego, kto jej szepnie słodkie 
słówko. Arnolf jest niby polityk, który chcąc utrzy
mać lud w pożądanej ciemnocie, wydaje go na łup 
pierwszego z brzegu agitatora. Akcja jest p rosta do 
ostatecznych granic; trwające przez pięć aktóv.- qui 
pro quo płynie zupełnie naturalnie z ambicji Arnol
fa i paplarstwa Horacego. Co więcej i Molier prze
prowadza w niej pomysł równie szczęśliwy, jak p o
dnoszący myśl utworu; zazwyczaj kochająca się pa
ra sili się oszukać tyrana; tu przeciwnie Anusia 
przez naiwność, Horacy przez młodzie11czą n i -
opatrzność, powiadamiają Arnolfa o każdym swy m 
kroku: i oto ten tak przewidujący człowiek, wie
dząc wszystko, nie zdoła niczemu zapobiec; bezsilny 
jest wobec praw życia. 

Zarazem dzięki temu pomysłowi, akcja przenosi 
się poniekąd w duszę Arnolfa; Molier czyni nas tu 
świadkami ewolucji wewnętrznej jaką przechodzi 
człowiek. Sganarel był, od pierwszej sceny, czło
wiekiem z jednej sztuki i takim zostawał do końca. 
Inaczej Arnolf: z początku widzimy w nim przewi
dującego doktrynera; o miłości do Anusi nie ma tu 
mowy; Arnolf zbyt gardzi kobietą, aby dopuścić t o 
uczucie ,nadto czuje się pewnym posiadania, aby 
miłość mogła się urodzić . Ale, w miarę jak przed
miot się wymyka, rodzi się w nim - lub uświada
mia - nowe uczucie: miłość, niskiego pokroju, za
pewne, ale miłość w całej pełni. I patrzymy na 
stopniowe przekształcanie duszy ludzkiej aby, w 
ostatnim akcie widzieć, jak Arnolf zaprze s ię sam 0

-

go siebie, jak ten tyran podda się pod jarzmo; jak 
ten człowiek, najdrażliwszy na punkcie małżeńskie
go honoru, sam będzie podsuwał owej dziewczynie 
najbardziej sprzeczne z tym honorem myśli . Jest to 
zatem w wysokim stopniu szuka p s y c h o 1 o -
g i c z n a; zarazem tym odmienna od innych sztuk 
Moliera, iż tu dusza ludzka nie jest opanowana, jak 
zazwyczaj centralne jego figury (Harpagon, Orgon, 
Argan) jedną namiętnością, która włada bez oporu, 
ale dwiema, które walczą z sobą; widzimy jak jedna 



z nich, ta która weźmie górę, rodzi się w naszych 
oczach, wzrasta i zmienia się w niszczącą siłę. Ta 
c w o 1 u c j a n a m i ę t n o ś c i czyni z tej wczesnej 
komedii Moliera studium, którego nie spot amy, 
zdaje mi się, później, i zapewnia jej oddzielne miej
sce, stanowiąc zarazem jeszcze jeden dowód śmia
łości i samorodności jego geniuszu. 

Z tego motywu d r a m a t u ""' komedii wynika, 
może, iż Molier, wymiótłszy z niej tyle konwencji, 
nie silił się na ogół usunc;ć konvvc11cjonalizmu roz
wiązania. Rozwiązanie naturalne musiałoby być 
pesymistyczne, bolesne i tego Molier nie chce: dla
tego w chwili, gdy doprowadzi ludzką namiętność, 
ludzką złość, tak daleko, jak daleko zaj~ć może , \VO

la nagle: hola! dość, zapuścić kurtynę. I ten sztucL
ny, sforsowany optymizm zakończeń posiada nieraz · 
właśnie swój wcale ostry posmaczek. S7.czególnie 
zakończenie „Szkoły żon" tak fantazyjne, że aż za
kra wajqce na celową parodię, ujęte w szybki i sy
metryczne dwuwiersze, bardzo jest ro.ile i zabawne. 

Do jakiego stopnia „Szkoła żon" był a, w swej 
epoce, utworem realistycznym, trudno to w pierw
szej chwili odczuć nam, których uderza racze j to, 
co w niej zostało konwencjonalne. Ale z okrzyków 
oburzenia, jakie w „Krytyce „~:Jzk , ł żon" wywo
łują te rysy potocznego życia, to „cia::,tko z śmie
taną", te „dzieci przez ucho", te „bociany" możemy 
ocenić, jak bardzo raziły one narów myślowy wielu 
współczesnych. 

Wreszcie ostatni punkt: „Szkoła żen" jako kome
dia dydaktyczna" ... Biorę to słowo w cudzysłów, 
gdyż daleki jestem od tego, aby, idąc za wzorem 
niektórych kome:ntatorów, podsuwać Molierowi ja
kiś bezpośredni, mniej lub więcej ciasny „morał". 
D y d a k t y z m Moliera leży w czym innym. Żyje 
on w epoce, w której tworzące się nowe społeczeń
stwo pozostaje jeszcze pod naciskiem wszelakich au
torytetów, mocno już trącących stęchlizną: autory
tetów filozoficznych, lekarskich, obyczajowych etc. 
Do tych ostatnich należała władza ojcowska, mę
żowska, pojęta jako ucisk cudzego życia, jako 
triumf starczego egoizmu, maskowanego wielkimi 
słowami. Molier, to dziecko swobody, dławi się w 
tej atmosferze; wie zresztą z własnych doświadczeń, 
ile fałszu jest w tym królestwie świętego Komuna
łu: wali na wszystkie strony pięścią w szyby, aby 
wpuścić świeże powietrze; że tam przy tym ktoś 
może dostać zapalenia płuc, to trudno ... 

' 

WOJCIECH NATANSON 

ANATOMIA CIERPIENIA 

„Szkoła żon" wydaje mi się jedną z tych pasjo
nujących sztuk, które można oglądać w coraz to 
innym świetle. Wolno w niej szukać dalszego ci;~gu 
dyskusji, rozpoczętej „Szkołą mężów". Tam chodziło 
o wychowanie kandydatów na małżonków, tutaj ::
przysposobienie przyszłych mężatek. Wychowanie 
jest niemal synonimem edukacji; otóż paradoks na 
tym polega, że metoda, którą eksperymentuje Ar 
nolf w „Szkok żon", sprowadza się do ... antyedu
kacji. Im kobieta mniej wykształcona, im mniej 
dotknięta znamionami kultury, tym szczęście było
by pewniejsze, jego perspektywy lepsze. Molier u
kazuje nie tylko niemoralność tej metody, ale i jej 
nie :· kuteczno'.~ć. działanie 8przeczne z założeniami. 
Anusia pozbawiona wykształcenia, tym intensyw niej 
będzie posłuszna pierwotnemu swemu instynktovvi. 
V-1 inscenizacji, Jean Meyera na scenie paryskiegc 
Palais Royal naiwność dziewczyny zapędzała Arnol
fa w ślepy zaułek. Anusia właśnie przez swą pier
wotność prowokowała Arnolfa, drażniła go, nieświa
domie go zadręczała. Gdyby nawet (jak przyjmo
\Vał Meyer), Arnolf posiadał poprzednio szanse w ;:a
jemności, zepsułby je i zniszczyłby przez metodę 
wychowawczą, która zamiast służyć, obraca się 
przeciw niemu. 
Można jednak owo zagadnienie uogólnić i rozsze

rzyć, Molier w „Uczonych białogłowach" zajął sta
nowisko pozornie sprzeczne ze „Sz·kołą żon". vV 
„Białogłowach" będzie wykpiwał sawantki równie 
ostro, jak w „Szkole żon" podawał w wątpliwość 
postulat trzymania dziewcząt z dala od wiedzy. 
Sztuki te dzieli dystans 10 lat: 1662 r. „Szkoła żon", 
1672 r. „Uczone białogłowy". Czyżby Molier się cof
nął, „nawrócił" na chwalenie obskurantyzmu? N ie 
- spojrzał na sprawę z nieco innej strony, na pod
stawie nowych doświadczeń. Wielka dyskusja o e
mancypacji kobiet (emancypacji intelektualnej, du
chowej) zapewne pasjonowała prekursora „teatru 



idei", jakim był Molier. W równie silnym stopniu 
zajmował go problem dalszy: wzajemny stosunek 
trzech sił - szczęścia, kultury, miłości. 

Nie koniec na tym. Jouvet pojmował „Szkołę 
żon" jako rozpaczliwą walkę przeciw nieodpartym 
prawom natury . Zarazem dostrzec można było w je
go interpretacji sprawę tolerancji i tyranii. Już sa
mą postaw.q , wzrostem, autorytatywnością narzucał 
swe zdanie ; nie było apelacji, gdy podsuwał słynną 
lekturę „maksym małżeńskich". W samym jej środ
ku Anusia wybuchała długo tłumionym płaczem. 
Otóż wyobrażam sobie inscenizację „Szkoły żon", 
w której ów problem nietolerancji zajmowałby 
jeszcze poważniejsze mie jsce. Nie tylko w wielkich 
sprawach zagadnienie gwałtu i przemocy nabiera 
znaczenia. Także i w stosunkach osobistych, codzien
nych. Miłość tyranizuje niemal zawsze, a jednak w 
„Szkole żon" Anusia mówi o różnicy między słod
kimi i łagodnymi persp ektywami, które jej ukazuje 
Horacy, i owymi groźnymi regułami, które uczu
ciom narzuca Arnolf. Mistrzostwo sztuki na tym 
także polega, że Anusia jest w tym momencie stron
nicza (sama nawet to czuj e) a zarazem - mimo 
wszystko - ma rację. ( ... ) 

(„Teatr" nr 20 19&& r.) 

' 

„ 

KRONIKA ŻYCIA 
I TWORCZOSCI MOLI:f:RE' A 

Hi22 .Jan Baptysta P cquelin urodzi ł s ię w Pa
ryżu. J ego ojciec .Jan P oqeulin był właś
cic ielem zakladu tapicerskiego i dostaw
cą królewskim. 

1631-35 Jan Baptysta Poquelin studiuje w kole
gium Clermont (obecnie Liceum Ludwi
·ka Wielkiego), jed nej z najbardziej wów
czas ekskluzywnych szkół w Paryżu . 

1638-40 Studiuj e prawo i zdobywa dyplom w 
Orleanie. Jednocze śnie zaprzysiężony zo
staje jako nadworny tapicer i lokaj je
go K.{ólewskiej Mości . 

Hi43 Zrzeka się stanowiska tapicera królew
skiego (zachowuj ąc tytuł) i za pieniądze 
odziedziczone po matce zakłada wraz z 
grupą młodych aktorów „Znakomity 
Teatr" („Illustre Theatre") 

Hi44 „Znakomity Teatr" otwiera swoje pod
woje .. Jan Baptysta P oquelin przyjmuje 
pseudonim Moliere'a. 

1646 Trudności finanso we zmuszają Zespół 
Moliere'a do wyjazdu na prowincję. 

Hi58 Zespół Moliere'a p owraca do Paryża i po 
raz pierwszy występuj e przed Ludwi
kiem XIV. Król upoważnia go do wystę
powania, na przem ian z trupą włoską, w 
swoim t eatrze w Petit - Bourbon. 

Hi59 Wie~ki sukces „Pocieszn ych wykwintniś" 
zdobywa Moliere'owi życzliwość i po
parcie króla. 

1661 Teatr Petit - Bourbon zostaje zburzo
ny. Trupa Molier e'a otrzymuje do dys
pozycji salę Pałacu Królewskiego zawie
rającą ok. 4.000 miej sc. 

1662 W kościele Saint-Germain - l'Auxerrois 
odbywa się ślub Moliere'a z aktorką Ar
mandą Bejart młodszą od niego o 23 lata. 
Powstaj e „Szkoła żon" . 

1663 N a zastrzeżenia, które wywołała „Szkoła 
żon" Moliere odpowiada krótką sztuką 
„Krytyka „Szkoły żon". 

1664 Premiera „Świętoszka" wywołuje obu
rzenie kół klerykalnych. Towarzystwo 
Świętego Sakramentu uzyskuje zakaz 



1665 
1666 

1668 
1669 

wystawiania sztuki w Pałacu Królew
skim. 
Premiera „Don Juana". 
Premiera „Mizantropa" przyn?si z~wód 
publiczności, ale znawcy uznah utwor za 
„niezrównane arcydzieło". 
Premiera „Skąpca". 
Uchylenie zakazu wystawiania „Swię
toszka". 

1672 Premiera „Uczonych białogłów". 
10.02.1673 Moliere umiera po jednym z kolejnych 

przedstawień ostatniej swojej komedii 
„Chory z urojenia". 
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