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Andrzei Kiiowski 

„W SZA K TY 
JA CIERPIEĆ 

M A S Z W l A D Z Ę, 
MUSZĘ ... " 

Cóż to za smutno i okrutna historia, chociaż wzbudza tyle 
śmiechu! Stary człowiek pragn·ie szczęścia. Szczęścia - to za 
wiele powiedziane - Arnolf nie zna jeszcze tego pojęcia, nie 
zna go przynajmniej na początku komedii. Arnolf przeżyć pra
gnie życie bez 'hańby i śmieszności . Jest groteskowym, miesz
czańskim spadkobiercą średniowiecznych ideałów cnoty i ho 
noru. Ale - jak don Kichot - żyje już w innym świecie, wokoło 
lęgną się upiory szczęścia i wolności. Jak obłąkaniec z La 
Manchy podejmuje więc szaleńczą walkę przeciwko prądowi 
czasu, przeciwko historii, przeciwko naturze. 

Budzi dreszcz grozy. Kiedy czytam jak Arnolf zblifo s i ę do drzwi 
domku, w którym mieszka Anusia, kiedy w progu ma się zjawić 
to „jego" stworzenie, jestem przerażony : wydoje mi się, że po
każe się jakaś woskowa lalka, z błędnymi oczyma imbecyla, że 
usłyszę cienki głos pozytywki, że to będzie twarz, jakie widuie 
się w szpitalu dla niedorozwiniętych. Może trzeba się śmiać, ale 
czuję ucisk w gardle, kiedy Anusia oznajmia, że jest zadowo
lona, tylko, że te pchły ... I jak się cieszy, kiedy tkliwy opiekun 
obiecuje jej przysłać kogoś do ich przepłoszenia . 

Smiech jest świadectwem przewagi . Smiejemy s i ę z pokona
nych tyranów, z głupców zdemaskowanych, z szubrawców wy
prowadzonych w pole. A gdy oni są górą? Smiech zamiero. 
Arno'lf jest górą . Arnolf może wszystko. Anusia będzie idiotką, 
pojawi się na, świecie człowiek, który nigdy nie zazna miłoki, 
szczęścia, który nawet nie będzie wiedział, że jest nieszczęśll iwy 

i nienormalny - człowiek poddany najbardziej absolutnej wła
dzy, jaką sobie można wyobrazić, władzy, której podlega 
dusza i ciało, każda myśl i każde uderzenie serca, sen i jawa: 

" ........ zużyłem do dzieła 
wszystko czym kiedy mądrość człowiecza słynęła"„. 

Dość! To komedia. Do domku pod nieobecność tyrana zakrnda 
się młody frant, tyran zostaje pospo i tym rogaczem . Brawo! -
wybuchamy śmiechem . Rozwija się któraś z kolei wersja farso-
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wego wątku, zbliżona trochę do wcześniejszej Szkoły męzow. 
Tam także jest stary, zazdrosny opiekun, który wychowuje dla 
siebie żonę, także ją utrzymuje w ciemnocie, ona przed nim 
udaję cnotę. Aby wyrazić swe oburzenie na gacha, co prześla
duje ją swymi względami , posyła opiekuna raz za razem ze sło
wami, które pozornie znaczą gniew, a w rzeczywistości są wy
znaniem miłośc i . Jak Arnolf jest powiernikiem rywala, Sganarel 
ze Szkoły mężów jest nieświadomym posti ,lllon d'amour obojga 
kochanków. Biega zadyszany od jednego do drugiego, szczęśli
wy, że tak wspaniale wychował sobie żonę . Jest głupi - jaki 
głupi! - wszyscy bawimy się iego kosztem, radujemy się zwy
cięstwem inteligentnego uczucia, jakim jest miłość, nad uczu
ciem tępym, jakim jest zazdrość. Tyle Sganarell. Pełni swoją rolę 
z naprawdę komediową uległością, nie broni się. 

Arnolf? Jest pierwszym z wielkich charakterów Moliera, który 
otrzymuje swoją szansę. Szkoła żon stanowi epokę w dziejach 
komedii. Kończy się konwencjonalna farsa, zaczyna się komedia 
charakterów, jesteśmy u progu nowoczesnego dramatu psycho
logicznego. Wielkość komedii molierowskiej polega na tym, że 
w każdej z nich (mam na myśli arcydzieła - Szkolę żon, Mi
zantropa, Swiętoszka, Don Juana) tkwi możliwość czy ,piebez
pieczeństwo dramatu, każda jest odwracalna. 

Arnolf nie jest już bezbronny, skazanym na śmieszną klęskę ro
gaczem z farsy. N;e biega zdyszany od pupilki do rywnl0, nie 
szczyci się uległością jej i niewinnością, nie on, jest tym, który 
wie najmniej . Arnolf wie najwięcej. Wie od samego poczqtku, 
że przegrał, - ba! jeszcze zanim zaczęła się komedia wiedział, 
że przegra i dlatego oszalał, dlatego był okrutny, dlatego ta k 
szatańsko konsekwentny. Teraz broni się. Zużył wszystkie środki 
rozumu, aby stworzyć piekło idealnej cnoty. Gdy t.-aci władzę, 
chwyci się wszystkich środków, które stworzyła praktyko wła
dzy. Ćwiczy służbę, rozstawia szpiegów i straże, trzyma W f)•.)gO

towiu rejenta. Zachowuje się jak reakcyjny rząd w obliczu re
wol'ucji, który wzmocnia siły policji i wydoje proklamacje, 
mnoży wyroki śmierci. Apelując zarazem do serc i surn1en. 
Szkoła żon jest komedią o rogaczu wyprowadzonym w pole, 
ole jest także dramatem o utracie władzy. 

Kiedy Anusia oświadcza Arnolfowi w twarz, że go nienawidzi, 
story załamuje się . Blaga ją . Jest wtedy tkliwy i namiętny, tej, 
którą utrzymywał w wierze w bociana, obiecu j,e zmysłowe roz
kosze. Kocha ją? Czy dopiero teraz doznał prawdziwego od
ruchu serca, żaru, który w jednej chwili uczynit zeń rzeczywiście 
zakochanego mężczyznę? Dopiero teraz kiedy zobaczył przed 
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sobą kobietę wolną? Czy zrozumiał, że nie władza nad czło
wiekiem, ale szczęście jego jest prawdziwym zwycięstwem? że 
cnota, honor, porządek to fikcje, które nie stanowią świata, że 
prawdziwą jego treścią jest d:opiero ten żor, to jedno wielkie 
wderzenie serca? Zrozumiał to wszystko i jest przerażony: 

„Na jakież nas namiętność prowadzi bezdroże!.„ " 

Jest gotów na wszystko: 

„Chcesz abym się tu zabił?" 

Nie kłamie, nie gra komedii. Jest naprawdę na wszystko gotów 
i to go najbardziej przeraża. Znów wie o sobie wszystko, tak 
jak przez cały czas trwania komedii. Arnolf jest tym bohaterem 
Moliera, któremu dana została największa bodaj samowiedza -
żaden nie mówi tyl'e o sobie, żaden nie ma możliwości tak 
chł'odnego i tak bezfitosnego spojrzenia z boku na siebie sa
mego. Sprzyja temu konstrukcja komedii. O przebieg1J V!ypad
kow dowiadujemy się z relacji Horacego. Naiwny młokos, nie 
wiedząc, że ma przed sobą opiekuna swej wybranki, zw ierza 
mu si!( ze wszystkich swych klęsk i sukcesów. Rozg1orączkowany 
biegiem wyd'orzeń, nie czeka nawet co na to powie Arnolf, 
zostawia go samego. f powtarzają się ry.tmicznie : opowieść Ho
racego z samotnym monologiem Arnolfa. Nie jest to konwenc10-
nulny monolog komediowy, typu „Wiem, co zrobię" jest to re
fleksja człowieka oszołomionego, który nie może zatrzymać 

wydarzeń, choć jest o ich przebiegu tok doskonale poinformo
wariy, choć ma wszystkie środki w rękach . Zrywa się do dzia
łania, ole rychło opuszcza ręce, bo oto znów wbiega 1-!orocy, 
znów opowieść, znów milczenie, nieruchomo !warz. 

Arnolf stracił władzę. Ale nie tylko nad Anusią . Ostatecznie, 
stać go na wywiezienie jej i ukrycie, jeszcze nie ,jest z nim tok 
źle. Zapewne uczyniłby tak, gdyby nie happy end, deus ex 
machino, odnaleziony ojciec. To zakończenie jest najzupełniej 
konwencjonalne i w pełni zadowala gust siedemnastowieczne
go widza. Ale w Szkole żon jest już możliwe zakończenie 

inne - niemożliwe formalnie, bowiem komedia nie byłaby ~peł
niono do końca - możliwe psychologicznie: otóż Arnol,f wy
znojąc miło~ć Anusi, wydoje się w jej ręce, poddaje się jej w1;o

dzy. Więc kiedy Anusia odpowie „nie" - Arnolf odejdtie, lego 
po nim oczekujemy, gdy na kolanach wyznaje dziewczynie 
miłość. Tego po nim oczekujemy, albowiem stracił władzę nie 
ty'lko nad nią, nad dziewczyną z ludu (jak mniemał do czasu 
wyjaśnienia się jej tajemnicy) nad <lziewczyną, która było ni
czym i której mógł dać wszystko: nazwisko, majątek, społeczną 
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I lustracjo do wydonio 
dzieł Moliera z połowy 
XVIII w. rytował J . 
Punt. 

godność. To wszystko jeszcze jest do jego dyspozycji. Rzecz 
w tym, że Arnolf już nie umie dysponować swą potęgą, ponie
waż stracił także władzę nad sobą. Zobaczył sobie jakim jest 
naprawdę. Zdobył psychologiczną samowiedizę. 11 poddał się 
namiętności. 

Szkoło żon jest więc komedią o wywiedzionym w pole roga
czu, dramatem o utracie władzy i opowieścią o narodzinach 
namiętności. Jest rok 1662. Zaczynają się dzieje nowego teatru, 
i dzieje nowego człowieka. Przekroczono zostało granico nowo
żytności. Smiejmy się: tyranio pokonana, naturo zwyciężyłfJ, 

instynkt szczęścia i wolności zwyciężył, zwyciężył człowiek na
miętny, cierpiący, wolny. 
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Stanisław Dąbrowski 

JEGOMOSC MOLIER 
NA POLSKIM TEATRUM 

Żywe i wczesne zainteresowania sfer kulturalnych w Polsce 
wartościową literaturą Zachodu są nieraz zaskaku ,jące i zasta 
nawiające. Niedawne n.p. odkrycie odegrania na dworze ma
gnackim komedii Moliera z 17 wieku, anonsowane w 1'956 r. 
przez J. Lemańskiego informuje nas o przedstawieniu z 1687 r. 
Mieszczanina szlachcicem na dworze Rafała Leszczyńskiego 

w Lesznie . Zachowany synopsis w druczku z miejscowej dru
karni Michała Buka podaje oryginalny tytul typowy dla staro
polskiego teatru: Mieszczanin nad swoię się kond(ycyją) wyno
szący Szlachectwo i Państwo pomieszaniem głowy dopina. 

W 17 lot po paryskiej prapremierze grano więc już w Polsce, 
i zapewne po francusku, wesołą krotochwilę o panu ,,2ordenie". 
Francuskie kompanie aktorów p;-zebywające w Polsce w 18-tym 
wieku stosunkowo rzadko grywały Moliera. Za czasów At1gu:. to 
!li w Warszawie dany 21.X.1762 Tartuffe a 2.Xll Les Femmes 
Sovontes. Za Stanisława Augusta trupo goszcząca uprzednio no 
dworze Fryderyka li przybywszy w 1777 r. do Warszawy grała: 
w 1777 L'ecole des Femmes, L'Ecole des Moris oraz inne, 
a w 1780 Don Juan . 

Wcześniej nim nasz zawodowy teatr wprowadził na scenę mo
lierowskie komedie, w bibliotekach wielkopańskich dworów 
i konwiktów klasztornych w 18-tym wieku rozczytywano s i~ 

i smGJkowano w uroczych pełnych dowcipu utworach, zaczęto je 
przekładać, tloczono w oficynach drukarskich, ośmielano się też 
reprezentować w b lasku kinkietów scenicznych. Oto inteligentna 
patronessa dworskiego teatru księżna Franciszka Urszula z Wi
śniowieckich Radziwiłłowa wśród swego pióra oryginalnych 
i tlumocz:onych grywanych na scenie nieświeskiej sztuk, wysta
wiło Les Amants mognifices pod tytułem Przejrzane nie miia 
174? i Les Precieuses ridicules. Komedia wytwornych i śm ie
sznych dziwaczek . Grało je grono rodzinne: synowie 
i córki jej i męza Michała Ry)eńko Radziwiłła i wy
brani dworzanie pod kierownictwem kapitano Pobóg 
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Fryczyńskiego. W 1752 wysłowiono tam Le Medicin malgre lui 
p.t. Gwałtem medyk. Maria z Kątskich Potocka w 1749 przeło
ży/a Les Fourberies de Scopin i Les Precieuses ridicules . U Je
rzego Mniszcha w Dubli grano 1777 Le Mariage force, Rodę 
skuteczną i Doktora przymuszonego 1777. 

W czasie karnawału wyjątkowo pozwolono no scenach konwi
ktowych uczniom grać komedie. I tok w kollegium Jezuitów w 
Grudziądzu w 1753 podali no widok Mieszczanina szlachcicem. 
Bohomolec przyswoił ją w 1756 r. p.t. Pon do czasu. Wystawiono 
w konwikcie grudziądzkim w przeróbce księdza Bagieńskiego 
nasila tytuł Rambo/der, komedio wyższego szczęścia nad stan 
szkodliwe pragnienie pokozujqco. Pater Bohomolec przyswoił 
nam paryskiego Skopino chrzcząc go Figłackim politykiem te
raźniejszej mody 1754. Anonimowo tlumoczone Sawantki druko
wano w Warszawie 1758. 

U Pijarów w Łukowie studenci w 1759 grali L'Avore p.t. Łakomiec 
(pod tym samym tytułem zjawia się dziś no czeskiej scenie to 
komedio!) Jezuici w Nowogródku pokazali w 1761 r. Chorego 
przez imaginocyę. Pijarska młodzież szkoły międzyrzeckiej w 
1774 wystawiła Doktora poniewolnego i Małżeństwo przymu
szone. Warszawski konwikt Pijarów tok mądrze prowadzony 
przez Stanisławo Konarskiego od 1749 do 1783 no szkolnej 
scenie wystawił po francusku 1749 Les Fourberies de Scopin, Le 
Medicin malgre lui 1753, Le Mariage force 1754, po niemiecku 
Der Geizige 1760. Nosi tlumocze komedii Moliera w 18 i jesz
cze w 19 wieku polonizowali je, oby zbliżyć utwory do nowego 
widza przywdziewali bohaterów w kontusze, żupany, czamary 
i kapoty. Ci : Uporscy, Gopomiejscy, Przywidzialscy, Skub;cze 
czy Chapscy, Gapie/łowie ze l:mudzi, Sieciechy, Kręccy, W~ciu
bińscy, Komuły czyli Łapikury, Starzeccy, Poczciwczyki, Rozsąd
niccy, Staruszkiewicze, Filutowscy, Wygodniccy, Wywialscy mie
szkają w Warszawie, czasem w Krzemieńcu, służą u nich Bartki 
i Maćki. 

Z małymi wyjątkami zasadniczo repertuar polskiej sceny ośmna
stowiecznej przenosił komedie nad dramat i tragedie. Mitzler 
w swej procy z 1775/6 (Brief eines Gelehrten .. .) pisał „Warszawo 
nie gustuje jeszcze w tragedii. Publiczność chce się tylko sm1oć 
i bardzo niewiele troszczy się o artystyczną rzeczywiście piękną 
i pouczającą istotę sceny". 

No te komedie, które niosły głębsze cechy satyry społecznej 

jeszcze w okresie rokoko nie nadeszło modo u nos, podjęli je 
dopiero w 19-tym wieku wybitni artyści tworząc wielkie kreacje. 
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Gust w 118 wieku widow~i wybrał i upodobał sobie inny d obór 
komedii molierowskich, inny wprowadzano repertuar na nasze 
sceny w sto lat później. Skąpiec w okresie romantycznym był 

źywym echem uciesznych widowisk ośmnastowiecznych. Bawiły 
przebieranki kostiumowe rokokowego teatru w Zwadach miło
snych, przez pół wieku ullubionej u nas komedii. Cieszyła. pry
mitywnego widza bastonada w Doktorze z musu czy Figlach 
Skapena, niewybredny humor Małżeństwa przymuszonego. Od 
18 wieku z p~zejęciem bardzo często oglądano u nas Don Juana, 
zaważyła tu na powodzeniu aparatura romantycznego teatru: 
potężny uwodziciel, cmentarz, ożywiony posąg Komandora, 
paszcza piekie'l'na, - równocześnie rozśmieszał widza błaznu

jący służący. 

W 1781 drukowała oficyna Dufoura w Warszawie utwór p.I. 
„Don Juan, czyli Uczta Piotra komedia w 5-ciu aktach :z francu
skiego p. Mo'liere przetłumaczona na teatrze warszawskim re
prezentowana". To sama drukarnia w 1783 wydała libretto opery 
p.t. „Don Juan albo ukarany libertyn, we trzech aktach z włos
kiego tłumaczono z muzyką lmci pana Joachima Alberti ni Kapel
maystra Nayiaśnieyszego Pana na Teatrze Warszawski1m repre
zentowana". Tłumaczenie opery wystawionej 23.111.1783 było 

W. Bogusławskiego, występował w niej Olszewski i Mostowska. 
U Dufoura wyszło 1789 wydanie włoskie opery "li Disiluto pu
nito, osia il Don Giovanni, opera Da Ponte - Mozart". 

W 1784 16.111 kompania aktorów włoskich miała „honor dać re
prezentacyą tu dobrze w innych językach znaiomey, we trzech 
Aktach pod tytułem „Don Juan". 

Don Juana grano w Wilnie w 1792 za dyrekcji Kwaśniewskiego 
i żóU(iewskiego, obok komedii Doktór z musu i Szkoły kobiet. 
Wileński zespół pod dyrekcją Każyńskiego grał leż Szkolę ko
biet i Doktora z musu w Petersburgu w 1808 r. 

Gdy młodziutki 20 letni abszytowany gwardzista Wojciech Bo
gusławski wkroczył na scenę francusko-polskiego teatru w 1778 r. 
szczęśliwym trafem zlecił go jego protektor szambelan Woyna 
ludziom teatru, którzy umieli i chcieli najżyczliwiej pokierować 

jego pierwszymi krokami Ludwik Montbrun i Dainville byli pe
dagogami doradcami młodzieńca. Oni też, podsuwając mu do 
tłumaczenia francuskie komedie, namówili go na przekład Le 
depit amoureux. W 1779 wchodzi ta tak ulubiona komedia 
Zwady miłosne (później znana jako $lub modny, Przekory mi
łosne). Bogusławski w „Dziejach Teatru Narodowego w Polsce" 
skromnie przemilcza tę swoją młodzie ; czą pracę z roku, w któ
rym „wszystko się łączyło do wzrostu i pomyślności narodowych 
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Molier w kostiumie Arnolfa z Szkoły żon. Fragment obrazu z roku 1670 
przedstawiający postacie francuskiej i włoskiej komedi i• (w głębi aktor trupy 
molierowskiej Jodelet). 
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Arnolf z Anusią z wydania Szkoły żon z roku 1682, rytował Sau ve. 

widowisk" . Komedia ta należała do rzędu frapujących, w któ
rych tak chętnie grały aktorki, rola "spadeńkowa" należała do 
efektownych, przyczyniających się do sukcesu! 

Obok pięknego tłumaczenie Zabłockiego Amfitriona istnieje 
jego przekładu scena 5 aktu drugiego Mizantropa z 1774, lg.nocy 
Krasicki dał 1 scenę aktu pierwszego p.t. Odludek albo Mizan
trop drukowaną w 1803. 

Swiętoszka oglądała Warszawa pierwszy raz p.t. Swiętoszek 
zmyślony w Teatrze Narodowym w kwietniu 1777, od 1790 
wzmocniony w charakterze tytuł brzmiał Swiętoszek potwarca 
zmyślony. Drukiem ukazał się w tłumaczeniu Jano Baudouina 
w oficynie Dufoura, nakładem znanego teatromana Marcina 
Lubomirskiego. W premierze grali J . Hempiński (Swiętoszek) 
i B. Sierakowska (Doryna) później grał rolę tytułową W. Bogu· 
sławski z A. Truskolaską - Elwirą . 

Szkołę kobiet wystawił Teatr Narodowy w Warszawie w 1780 
w tłumaczeniu W. Bogusławskiego akc1a odbywa się w Worsza-
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wie w dodatku zmieniło się m1e1sce akcji piątego aktu, którą 
przeniósł do wnętrza domu Arnolfa zwanego lu Anzelmem. 

W 17 i 18 wieku przestrzegano w teatrze pilnie zawarowanych 
przez dyrektorów aktorom zakresu (emploi) ról: królowo w lra
gedii, król czy szlachetny ojciec, komiczna i tkliwa matka, po
wiernica, służący jak Kryspin i Frontyn, rola oficern, gburowaty 
Petitmaitr, intrygant, głuchy służący, skąpy pedant, notariusz 
itp. Wśród tych określonych charakterami figur często wystę
powało naiwna w rolach młodziutkich niewiniątek nazywana 
stale Agnes, postać ta weszła z molierowskiej Szkoły Zon 
w kontrakty teatralne! 

Pamiętne było przedstawienie Szkoły żon w 1799 gdy Klara 
Skurczyńska grająca Anusię zmarło nie skończywszy roli. 

Odnośnie do Szkoły żon dopiero w 1815 r. zjawił się w gazec ie 
warszawskiej (Nr 80) z racji wznoszenia z Zółkowskim i Kata
rzyną Aszpergerową głos krytyczny jednego z Iksów: tłumacz dał 
niepotrzebnie Waleremu sługę, Anieli niepotrzebniejszą subreię, 
lecz za to odjął rolę Nolariuszo, który w czwartym akcie bardzo 
komiczną ma z Anzelmem rozmowę, zamienił w niezgrabnych 
stróżów Alaina i Georgettę, „między którymi dwie znajdują się 

sceny które Loharpe przytacza za wzorowe w swoim rodzaju 
i które bynajmniej już tylekroć wszędzie powtarzanymi Leib
huzora żarcikami nie są nagrodzone. 

W Molierze nie jest od stróżów swoich obity no scenie Anzelm, 
ten dodatek włoskich godny opor w wyższego rzędu komedii 
nie powinien być umieszczonym, cały też tego wynalazku za
szczyt tłumaczowi przypisać należy, w francuskiej bowiem 
sztuce scena ta jest w opowieści ... " 

W 1783 r. 28.IX ujrzało Warszawa pierwszy raz Chorego z przy
widzenia w tłumaczeniu K. Wichlińskiego, „Komedia to, jak inne 
Moliera sztuki, wcale komiczna i zabawna, spodziewają się 
aktorowie narodowi, że znajdzie miłe u publikum przyjęc i e " . 

Staranny i wierny przekład wnosił w zakończeniu ceremonię 

Przyjęcia doktora . Po kilku latach żywotności komedia za
milkła na sto lot. 

W 18-ym wieku weszły na nasze sceny Mąż oszukany 1780. 
Mędrkowie w tłumaczeniu Bohomolca, tegoż Natręty, 1777 
Nieroztropność swym zamysłom szkodząca 1772 Pan do czasu 
1772 Rodo skuteczna 1772, Skonore/ doktór przymuszony 
Grodno 1779 oraz anonimowe: Prostakiewicz 1784, Szkole 
mężów 1782. 
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Aktorowie ] . K. Mći 

KOMEDYO\V POL~KICH 
b~dą Rcpreientowali 2bLifl:opada 

NATRĘTOW 
K01fEDIA 'V TRZECH AKTACH 

Z D\VlEI~11A BALLET A~ll 
Początek będzi ... o 6. go'dzmie 

y będzie fię płaci~. 

J. Billet do Cirkl1lu 
J. Bille~ do pierwfzego rięira -
L Billct do loiy w Parh:rt~ 

tynf 9. 
9· 

w Cirkulu Nro. II. · 9. 
J, Billet do drugiego pi~rra • 4. 
1. Billct do Łoiy w Paucrze 6. 
J, Billct do Parteru - - fzoflakow 7. 
1. Bille! do mecicgo pi~tra · . faolłakow '5 . 

Billety od południa b~df przcdłwane w operalnyi. 

Afisz Natrętów J. Bielawskiego spolszczonej komedii Moliera pt. La Focheux, 
wystawionej w 1765 na scenie Teatru Narodowego. 

Moliera w 18-ym wieku w Polsce otaczało uznanie i sława 
jakiej żaden z dramatopisarzy obcych nie osiągnął (Powodze
nie współczesnego Goldoniego dotyczyło przeważnie oper). 
Autorytet Moliera u nas był tak szczytny, że prasa by uczcić 
zasługi Bogusławskiego nazywały go naszym Molierem. 

Monitor w 1766 r. pisał: „Molier ów sławny, któTego z daw
nych żaden nie doszedł, a z teraźniejszych żaden nie prze
szedł". 

Rzecz znamienna, że Stanisław August osobiście zlecił wiszą

cemu u dworu malutkiemu literacie Józefowi Bielawskiemu, 
fliegel adjutantowi wielkiej buławy litewskiej, przełożenie dla 
mającego się otworzyć Narodowego Teatrum komedii nie 
innej, a właśnie molierowskiej Natrętów (Le Facheux). Król nie 
miał wygórowanego przekonania do kunsztu scenicznego tych, 
którzy mieli honor reprezentacyjny pierwszą kadrę polskiego 
aktorstwa, zebroni dorywczo z dworaków arystokracji ochot
nicy mogli zaledwie grnbo ciosanym kształtem zarysować 

kontury karykaturalnej galerii natrętów naprzykrzających się 

zakochanym: Hrabiemu i Lucyndzie. 

Spolszczony MoVier otworzył Polską scenę 19.Xl'.1765, a przy 
braku repertuaru wracał nieraz na afisz, a nawet zawędrowar 
na dalekie kresy i grano Natrętów w konwikcie u Karmeli
tów w Krożach w 1805. 

Właściwy okres wielkich kreacji aktorskich u nos to wiek 19-ty 
i 20-ty. Sięgali do tego repertuaru wybitni artyści. 

Nie mało do popularności Moliera przyczyniły się tłumaczenia 
Boya, które dopiero pokazały nam prawdziwego Moliera. 

WYDAWCA: TEATR NARODOWY 
WARSZAWA - PLAC TEATRALNY 
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