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Voltai re 1 

Życie Moliera 
(Tłum . A nna Kochanowska) 

Zamilo\.\ <lnie czytelników do rze zy frywolnyc h i chęc na pisanin 
tomu o tym, co może zapełnić tylko s tron y, s tały się przyczyną, że 

historia s ławnych ludzi jest zaw ze upiększana niepotrzebnymi szcze
~ółami i ckliwym i i fałszywymi bajeczkami. Często dorzuca się .ie zcze 
niesprawiedliwą krytykę ich dz i eł. Przedstawia j ąc krótką hi;Lori ę 

życia Molien:t będę s i ę starał un ikać tych b lędó\v. Powie.n o ni.n 
ty lko to, o wierzę, że jest prawdziwe i godne przekazania Nie będę 
1 yzykował o jego dziełach opinii sprzecznych z opinią ludzi mądrych . 

Jan Baptysta Poquelin urodził się w Paryżu \' 1620 roku. Jego 
tijciec, Jan Baptysta Poquelin, pokojowiec i tapicer królewski, han
d larz i kupiec, i nna Boulel, jego m atka, dali mu wykształcenie 

zgodne ze stanem, który mu przeznaczali: pozos tał do lal c.i::ten11-;tu 

w ich sk lepie, nie ucząc się niczego, prócz czytania i p isania. R odzice 
otrzymali dla n iego ob ietnicę objęcia u dworu ich s tano\\ i "ka, l~cz 

jego geniusz wzywa! gdzie indziej. Często widzimy, i.e ci, którz) zdo
by li sobie nazwiska w sztuce, uprawiali ją mimo woli rodziców. 
Zawsze powołan ie b:v ło \\. ni2h siln iejsze nd \\'\'Chowan ia. 

Poquelin miał dziadka, k tóry bard zo lubił komedie i często zabierał 

go ze sobą do H otel Bourgogne ' . i'vllody człowiek szybko poczuł nie
przezwyciężony \'1.·s tręt d o swego rzemiosła . Chciał się uczyc. Z\\. y ię

żył w końcu opór ojca , który wysłał 1'(o do Kolegi um Jezu itów z roz
paczą m•eszczanina, uważającej(o los studiu j ącego syna za s tracony. 

I Voltaire - .•ławny filozof i pisarz francusk i epoki Oświecen i a. 
jeden z autorów WieUdej Encykloped ii 

' H otel Bourgogne - siedziba teatn1 w Pary;i:u, używa się także 
jako nazwę zespolu, związanc,,go z tym pałacem. 
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, llody PCJquelin studiował tam pięc lat. Był w szkole równoczesme 
z Armandem de Bourbon, pierwszym księciem de Conti, późniejszym 
protektorem literatury i Moliera. 

BYli także w tym kolegium dwaj chłopcy, którzy zdobyli potem 
„\a\.\. • w świecie. - To Chapelle i Bernier. jeden znany ze si.vych 
wypra\\ do Indii, drugi z paru m'łych wierszy. Ich znakomity nauczy
c:tel , Gassendi , odgadując wcześnie geniusz Poquelina, włączył go do 
studiów Chapelle i Bernier. Nigdy sławniejszy nauczyci~l nie miał 
godniejszych uczniów Nauczył ich swojej epikurejski ~ j mozolil , która 
jest wprawdzie lak fałszywa jak inne, lecz ma przynai nniej \"l.'yp rn 
t•owane metody. Poquelin kontyunowal naukę u Gas3ena ·~ go . Wy"ho
dząc z Kolegium o·rzymal 11d .;wego n:iuczyciela zasady moralne, 
bardziej uźyteczne nii. jego fizyka i rzadko odbiegał od ych za:;· •d 

\ • kolejach swego życia . 
Kledy jego ojciec stał się niezdolny do praty, zmuszony był miody 

Poquelirr przejąć obowiązki swego zawodu u boku króla. Towarzy
szvł Ludwikowi XIII w podróży do Langwedocji w r. 1641. Po po
\<; ~·otie do Paryża zamiłowanie do teatru, któr go pchnęło do stu
dil1w, odezwało się z nową siłą. 

Teatr zaczynał roiki.dtać wówczas. Ta tak pogardzana gałąż litera
tury może przyn i.,,śc sławę pańslwu . Przed rokiem 1620 nie było 
\\ Paryżu stałych zespołów aktorskich. Kilku wesołków włóczyło „i1; , 
juk we Włoszech, z miasta do miasta: grali sztuki Hardiego, 1\Ton
d1retiena i Baltazara Baro. Autorzy sprzedawali im swoje dzieła za 
11 tal •1 ów c>cl .;:.::tulei. Okol roku 1630 Piotr Corneille· :i wyciągną! 
1 atr z prymitywizmu i poniżenia . Jego pierwsze komedie, tak dobte 
w tvm czasie, jak złe w naszym. stały się przyczyną, że pierwsz l 
stal~ trupa komediantów osiedliła się w Paryżu. Wkrótce potem za
miłowanie kardyn&ła Richelieu do komedii wprowadziło t atr \ • fi() ę . 

Powstało \ •iele zapomnianych dziś zespołów. 
1 uquelin p<>łączyl si<: :z paru młodymi ludżm.l, którzy mieli zd 'll 

J o~ci deklamatorskie. WystępowaU na przedmieściach Paryża. Z:?·pół 
1Ecn szybl<o wchłonął inne, nazwano go Illustre Thealt ~. Tak wię1.. 
Poąuelin. czując swój geniusz. zdecydował poświęcić się mu całko
\11icie, być równocześni autorem i aktorem, czerpiąc tylko ze swee;.i 

t · lentu korzyści i chwalę . 
Wiedział, że w Atenach autorzy często grywali we wla..,nych sztu

kach i że nie byli pozbawieni honoru przez występowanie publiczne 
1Jrzed rodakami. To dndawało mu więcej odwagi . niż mu jej odbierały 

3 Piotr Corneille dramalop1sa11., autor „Cyd " la\\ n.v już 

w ·zasie, kiedy rozpoczynał swoją karierę Molier. 
• Illustre 'l'heat1e - po polsku „Sławny Teatr". 



przesądy Jego epoki 5. PrzYJąi nazwisko l\Ioliera, idąc w tym za 
tradycją wielu aktorów. Nawet słynny Arlekin i Scaramouche znani 
byli tylko pod swoimi pseudonimami. 

Przez cały czas wojen domowych we Francji pozostał Tolier 
nieznany. Poświęcił te lata na rozwój swego talentu i na przygolowanie 
p~ru _sztuk.. Te pie~· \'sze komedyjki, bardzo jeszcze niezgrabne, \\~.dęły 
w1ęceJ z medobreJ farsy włoskiej, niż z jego geniuszu, którv nie 
rozwinął się jeszcze całkowicie. Napisał więc d1a prowincji „Zako
chanego doktora". „Trzech doktorów rywali", rzeczy, z których po
zostały tylko tytuły. Zbieracze osobliwoki przechowali dwie sztuki 
Moliera z tego rodz~ju: , Latający lekarz" i „Zazdrość Kocmołucha". 
Napisane są prozą. 

Pierwsza sztuka pięcioaktowa, którą napisał, to „Wartogłów" 
(1653 r.)'. Skomplet~wawszy trupę, wyruszył Molier do Lani;wedocji, 
rządzoneJ przez księcia de Conti. Książę przypomniał sobie Moliera 
któ~ego znał z Kolegium i zapewnil mu swoją dostojną protekcję'. 
hToller grał przed nim „Wartogłowa", „Zwady miłosne" i „Pociesz11~ 
wykwintnisie". 

Napisana na prowincji ta mała sztuczka o „Wyk\~inlnl 1ach" jesl 
dowodem, że Molier dostrzegl tylko mieszności prowincjuszy. 

. Jest to okres, kiedy jeszcze dwór i Paryż nie mr1dziły jego dzi::-la. 
Mial wówcza l\h>li r 34 lata - to wi'-!k, w którym Corneille napisał 
.,Cyda". ~ l~·órczo ·ci dramatycznej, która wymaga wielkiej znajo
m~śc~ świata 1 serca ludzkie o, trudno jest uzyskać sukces przed tym 
\\'l~~1em. Zdaje się, że książę Conti chciał wówczas uczynić ;vrollcra 
wo1m sekretarzem, i że szcześciem dla teatru francuskiego, Molier 

miał odwagę wyżej postawi swój talent, niż zaszczytne stanowisko. 
Jeśli ten fakt jest p~awdziwy, czyni on zaszczyt i księciLt i komedio
pisarzowL 

Objechawszy calą prowincję przybywa Molier na koniec do Paryza 
<w. roku 1658). Książę Conti dał mu list polecający do ~Ionsieur s, 
ktory zapreze.n l~wal go królowi i królowej malce. Molier i jego ze
sp~ł wyst~~1h Je:;z_cze w tym. samym roku przed królem, z tragejią: 
„N1comede w sall urządzoncJ z rozkazu krńla w wartowni starego 
Luwru. 

Od j~1egoś czasu istniał już staly zespół w Hotel Bourgogne. 
·Aktorzy c1 asystowali przy debiucie nowej trupy. Po odegraniu sztuki 

. 5. W epoce Moliera aktorzy byli traktowani na równi ze złodzie-
3am1 i przestępcami, nie wolno ich było np. ~zebać na poświęcanej 
ziemi. 

4 Monsieur - lytuł nadawany we Francji bratu króla (W tym 
wypadku Ludwika XIV). 
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Molier ''Yszedl na proscenium i popro-ił o pozwolenie wygłoszenia 

mowy dziękczynnej do króla. Wychwalał także spry•nte aktorów 
z Hotel Bou.rgogne. których zazdrość mu·ial wzbudzić Zakończył, pro
sząc o pozwolenie zagrania jednoaktówki, ktorą grywał na prowincji. 
Zwyczaj wystawiania krótkich fars po długich dramatach, był za
rzucony w Hotel Bourgogne. Król przyjął propozycję Moliera i za
grano „Zakochanego lekarza''. Od tego czasu utarł się zwyczaj da
,,·ania sztuk jedno- lub trzyaktowych po pięcioaktowych. 

Pozwolono trupie Moliera na osiedlenie się w Paryżu. Zainstalowali 
się i podzielili teatr Petit-Bourbon z komediantami włoskimi, którzy 
go użytkowali od paru lat. Trupa l\Ioliera grała w tym teatrze we 
wtorki, czwartki i soboty. Vt osi w pozostałe dni. 

Od tego czasu zespól Moliera przyjął tylu! trupy , Ionsieur, który 
był jej protektorem. W dwa lata później, w roku 1660, przydziellł on 
im salę w pałacu królewskim. Kard ·na! Richelieu zbudował ją na 
premierę „Mirarne", tri:>gedii do której sam minister skomponował 

500 wierszy. Sala była zbudowana tak żle jak 1 sztuka, dla której 
ją \\zniesiono . 

Przez 15 lat, od roku 1658 do 1673 tal Molier w tej sali wszystkie 
S\\ oje komedie. Było ich trzydzieści. Chciał takie wystawiać trage
die, ale nie odniósł sukce u. Zona jednego z aktorów przekazała nam 
~ki portret Moliera: 

„Nie był ani zbvt grub,·, ani zbyt chud" Był raczej \ ·ysoki, po
stawę miał szlachetną, nogi zgrabne. Chodził poważnie, z miną bardzo 
serio, miał gruby nos, duże usta o grubych wargach, cerę ciemną, 

brwi mocne, czarne, a różne gryma~y. które im nadawał czyniły 

jego twarz nieodparcie śmieszną. Jesli chodzi o jego charakter był 

łagodny, uprzejmy, szlachetny. Bardzo lubił przemawiać. Kiedy czy
tał swoje komedie aktorom prosił, żeby przyprowadzali swoje dzieci, 
aby na podstawie ich reakcji przewidzieć powodzenie sztuki". 

Molier miał v Paryżu wielu zwolenników i prawie tylu wrogó • 
PrzyZVl.·yczall ub~iczność, dając jej poznac dobrą komedię. do su -
wego sądzenia swych dzid. Ci sami widzowie, którzy oklaskiwali 
przeciętne sztuld innych autorów, podchwytywali z rozgoryczeniem 
najdrobniejsze b!~dy i.l•loliera. Bowiem ludzie sądzą nas zgodnie z na
dzieJami, jakie do nas przywiązują. 

Ludwik XIV, ktory miał dobry gust, a dowc1 1 c In~ , zachęcał przez 
swoją aprobatę dwór i miasto do sztuk Moliera. B •łoby lepiej, żeby 
naród nie po rzebowal decyzji swego monarchy, aby słusznie sądzić. 

Molier mial zawziętych wrogów - przede wszystkim ówcze nych 
marnych autorów, ich protektorów i ich kliki: podburzali przeciw 
niemu dewotów, przypisywali mu autorstwo skandaHcznych książek, 
oskarżali go o karykaturowanie możnych, podczas gdy on pokazywał 
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tylko wyslępnych. I byłby upadł pod ~ymi oskarżeniami, gdyby ten 
sam król, który dodawał odwagi Racinowi i Despreux, nie pro egnwal 
także Moliera. • 

:Miał Molier w rzeczywistości t:vlko 1.000 franków renty, a jee;o 
zespół 7.000. Jednak majątek, który zdobył dz:ęki powodzeniu swoich 
sztuk, pozwalał mu zaspakajać wszelkie życzenia . Ze swego majątku 
czynił użytek &7.lachetny i mądry . Przyjmował 11 siebie ludzi z uaj 
lepszego towarzystwa, którzy umieli połączyć rozkosze z filizofią. i:\IIial 
dom na wsi w Auteil, gdzie często, po zmęczeniu pracą aktorską. 

która jest cięższa niż się przypuszcza, przebywał z przyjaciółmi. 

:\folier używał części swego dochodu z hojności;i przekraczającą 

zwykłe miłosierdzie. Często pomagał znacznymi prezentami młodym 

utalentowanym autorom: może właśnie Molierowi Francja zawdzięcw 
Racina. Zaangażował Racina w wieku lat 19 du pracy w teatrze. 
Wychował i ukształtował innego człowieka - aktora Barona, nieza
stąpionego w tragedii i komedii. Iolier otoczył go opieką jak własnee;o 
syna. 

Szczęśliwy dzięki swym sukcesom. przyjaciołom i majątkowi nie 
był nim Molier w domu. Poslubil w roku 1661 młod" dzi~wczvnę, 
t·órkę aktorki Bejart pewnego szlachcica. Mówiono, że to Molier był 

jej ojcem. Wielu ludzi usiłowało zbija{: tę rozpowszechnioną potwarz. 
Zapewniano, że Molier poznał matkę już po urodzeniu córki. • i,_ 
zgodność wieku i pokusy, na jaltie młoda i piękna aktorka była na
rażona, uczyniły lo małżeństwo nieszczęśliwym. Molier musiał prze
ży · we własnym domu przykrości, gorycze, a nawet szyderstwa, które 
przedtem tak czę~to grai na scenie -- bowiem prawdą jest, że ludzie 
wyżsi nad innych talentem, są 1m bliscy w drobnych słabościach. Bo 
dla1.:ze oż talent miałby na· stawiać pona·I czlowiecze11stwem·! 

O~tatnią ·ztuką Moliet;.i bvł „Char~· z urnjenia" . Od dłuż •. ego czasu 
c owal już na płuca i pluł krwią . W dniu t rzedego przedsta\\ i cni 
poczuł się gorzej - poradzono mu by nie ~rał. . le chcl11l się p1ze
zwyciężyć, ten wnilel< przypłacił życiem. Od\~1eziono go do dnmL 

umierającego. Umarł dnia 17 stycznia 1673 roku, mając 53 Jata. p •Zu

sta\\'ił tylko córkę. Wdowa po nim poi;Jubila aktora Guerin. 

Nieszczęśliwy fakt, że umarł bez obrządków religijnych i uprze ze
nie do stanu aktorskiego, skłoniły arcybiskupa Paryża, znan 11 ze 
swych miłosnych przygód, do zabronienia pochowania . loli ra n· 
cmentarzu. Król ubolewal nad tym. Prosil o pochowani s ~·e .,, pu

kojowca i aktora. Proboszcz z jego parafii nie chciał się tym z.aj·ic. 
Lud który znał tylko Moliera aktora, a nie znał znakomitego autora , filo
zofa i wielkiego człowieka, zgromad'til się Uumnie przed bramą dom u 
w dniu pogrzebu. Wdowa musiała rzucac jałmużnę przez okno i nc:-

ll 

dzarze, którzy mieli, nie wiedząc dlaczego, przeszkadzać '- pogrzebie, 
z szacunkiem odprowadzili zwłoki. 

Trudności z pochO\\ aniem Moliera i krzywdy. jakie wycierpiał za 
życia, skłoniły s łynnego ojca Bouhours do napisania epitafium, które 
jest jedynym ze ws7.ystkich napisanych dla Moliera, zasługującym n:.. 
przytoczenie: 

Miasto i dwór zmieniało twoje piórn. 
Lecz jakież za to znalazłeś uznanie"' 
Twarze Francuzów kiedyś wstyd - purpurą 

Okryje. irdy niewdzięczność przed oczy im stanie. 
Potrzebny Francji był komediopis surowy, 
Co cale życie swe poswięcil jej naprawie. 
Molierze, chociaż wienier.: sławy twej gotowy, 
Jednego iyłko zabrakło w tej sławie : 

Wśród wszystkich wad, r.:hłostanych b z litości, 
Jedynej nie zganiłeś : niewdzięcznoścl . 

(Tłum . Andrzej Baszkowski) 
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Boy o „Szkol Zon" 
(fo'ra((mcnt) 

„Przystęrujemy do komedii. którą historia literatury uwa.la za 
pokę ,,. dziejach francuskiego teatru równą co do doniosłości „Cy

cowi" Corneille'a; zarazem jest ona z wielu względów epoką \\ twór
czości Moliera. Patrzclismy , jak cierpliwie wchłania! w siebie elementy 
współczesnego teatru : jak stopniowo i nieznacznie, prz •twarza je, 
coraz więcej znacząc j swoim piętnem; tutaj czyni stanowczy krok . 
stwarza własną komedię, wkracza w dziedzinę wielkiej twórczosci". 

„Upraszczając intrygę do minimum, Molier okazał '.: meJ zarazem 
ogromną inwencję. Cóż śmielszego, w istocie, nad pomysł, aby swego 
zazdrośnika uczynić: powiernikiem wszystkich planów i kroków młodej 
pary? Zarazem, dzięki temu pomysłowi, akcja przenosi się poni2kąd 
w duszę Arnolfa; każdą jego scenę kończy monolog, nie mahcy na 
celu samego tylko zabawiania publiczności, ale zdający sprawę 
z drgnień jego duszy . Tak oto Molier czyni nas tu Ś\\ iadkami ewolucji 
wewnętrznej, jaką przechodzi człowiek" . 

„Jeszcze jedną i7.ecz widzimy tu , któr<1 będziemy obserwowali poż
niej nieraz : mianowicie, iż Molier, '' sposób nie znany dotąd. prze
kracza granice komedii. stwarzając podwalin.v nowoczesnego dramalu, 
l~lóry jesl nie czym innym niż tragedią ludzk<1 przeniesioną '" świal 
przeciętnych ludzi i codziennych uczuć . To studium uczucia dojrzałego 
mężczyzny dla młodej dziewczyny, ta namięlnosć przekreślająca cale 
jego życie, gotowa posunąć się do spodlema - może do zbrodni -
nabiera tu akcentów prawdy, złagodzonej. ale nie zneutralizowanej ko
micznymi rysami. To splecenie dramatu z far ą będzie jedną z t:ech 
towarzyszących przyszłej komedii Moliera". 

„Z tego motywu dramalu w k~edii wynika może, iż Moher. wy
miótłszy z niej tyle konwencji, nie silit się na ogól usunąć konwen
cjonalizmu rozwiązania. Rozwiązanie naturalnie musiałoby być pesy-
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mi tyczne, bolesne. a tego Molier nil! chce: dlat1:n.:n. w d1wili gdv 
doprowadzi ludzką narniętnosć. ludzką złość, tak daleko. jak dakko 
zajsć może, woła nagle: Hola~ dość, zapuścić kurtynę. l ten sztuczny 
-.forso,,·any optym;zm zakonczeń posiada nieraz \\·lasnic '\\·ój wcale 
o try posmaczek. Szczególnie zakończenie „Szkoły Zon··. 1·1k fanta
zvjne, że aż zakraw· jące na celową parodię. u ięle w ·zybkic i syme
tryczne dwuwiersze, bardzo jest mile 1 zabawne". 

„Do jakiego stopnia „Szkoła żon'' była w swojej poce utworcm 
rcalis1ycznym, trudno to w pien\szej ·hwili odczuć nam, których ude
rz.a raczej to. co \\' niej zostalo k111nwencjonalne . Ale z okrzyków obu
rzenia, jakie w „Krytyce szkoły żon" wywołuj<\ le r,vsy potcicznee;o 
życia, ta „rurka ze śmietaną". te „dzieci przez ucho" możemy ocenić, 

jak bardzo raziły one narów mysl m·y \\ spólcze 'nycb. \\' ogóle 
wsz) stkie te rysy, k órych Molier użył dla scharakteryzowania, wy
odrębnienia swoich fie;ur, spotkały się, przynajmnieJ u niechętnych 

i uprzedzonych sędziów , z niezrozumieniem i kr ·tyk<1". 
„Wreszcie, ostatni punkt : „SzkoŁa żon" jaku komedia „dydaktyczna". 

Biorę to słowo w cLtdzysłów, gdyż daleki jesll:m od Pgo, aby idąc 

:ta \\ zorem niektórych komentatorów podsU\vać :\loliernwl j;iki ~ bcz
posredni, mniej lub więcej ciasny „morał". Dyd;iktyzm i\foUPr1 
ll!ŻY w czym innym. Żyje on w epoce. w której lwnrząt:c się nnwe 

spoleczenstwo pozostaje jeszcze pod naciskiem \\'SL.elkich autorytetów. 
mocno już trącących stęchlizną: autorytetów filizoficznych, lekarskich, 
obyczajowych etc. Do tych ostatnich należała władza ojcow;~a. mę

żowska, pojęta jako uci k cudzee;o życia, jako triumf starczego egniz.mu 
maskowanego wielkimi słowami . Molier lo dziecko swobody. ten Cygan
;irty:<ta dławi ,,; ę \" lej atmo„ferze: wie 1.resl.lą /. włarnych dosw·ad
,·zeń. ile fałszu jest w tym królestwie świętego Komunału: wali na 
wszystkie strony pięścią w szyby. aby \\puści( świeże prm ie trze: że 

tam ktos przy tym może dostać zapalenia płuc, to trudno . . :'.lolier 
zuwsze i v"szędzie opowiada się po stronie życia, choćby przeciw sobie, 
t:hoćby te odwieezne, nieubłagane prawa zycia miały stratować jcgri 

.,imego". 

HOY O „KRYTYCE SZKOŁY Ż01 '• 

Powodzenie „Szkoły żon" przesz.Io w~zystkie dotychczasowe triumfy 
• [oliera. Przez szereg miesięcy sztuka utrzymała się na afiszu w Pa
ryżu, nie licząc przedslawie1i komedii, które trupa Moliera dawała 

w Wersalu i na magnackich dworach. Wszystko, co patrzało na rze
czy nieuprzedzonym okiem, przyjęło z zachwytem t~ komedię. Prosta 
i:ubliczność poddawa'a się urokowi jej wesołości, prnwdzi\\·j znawcy 
z<lawałi sobie sprawę . ile w niej jest nowych i plodn~·ch dl11 teatru 

ll 



zdobyczy. Ale byli i tacy, którzy oglądal en sulcc s z mniej zado
woloną twarzą. 1·tniało szczególnie kilka kategorii osób, które nie 
mogly go przelknąc bądż dla osobistych animoz ' i, bądź. te~ dlatego, iż 

to. co 'm'osil z sobą tolier, było nieJeko zaprzeczenizm własne· eh 
istoty. 

W pierwszym rzędzie miał przeciw sobie wykwilni ie, okrutnie 
draśnięte komedyJką pod tymże tytułem, a również nie znajdujące 

w Molierze lego wyszukania, które było dla nich nieodzownym warun
kiem sztuki. Swiatek ten czuł, iż atmosfera, którą wnosi Molier, atmos
fera szczerego śmiechu, zdrowego roz ądku, życia, je t dlań zabójcza. 
Dalej markizów, owych dudków dworskich ruwnież nieraz przezeó 
draśniętych: dla tych znowuż, rozmiłowan ·eh w bezmyślnych kalam
burach i turlupinadtlch, komizm . ,Szkoły Zon" był o wiele za wyso
kiego typlL Dalej bigotó\v, uświadomionych może przez wykwitnisie, 
i czujnie strzygących uchem, czy nie dosly:.zą czego gorszącego. Jest 
to zresztą najzwyklejszym sposobem ubicia niewygodnego talentu, 
Lż oskarża się go o „niemoralność''. Tym cenz ram musiała ę nie
zbyt podobać (JWa parafraza nauk Ś\ iętego Grzegorza z Nazyan ·u 

i „roztopiona . mała", którą Arnold straszy Anusię i wreszcie nie
bezpieczny powiew apologii naturalnego instynktu idący od tej komedii. 

Dodajm_ - i bodaj c:z~· to nic grało w tr.j kampanii najważn'ej

szej roli - zawiści za\ ·odowe: akloró v, konkurentÓ\ • z Pałacu 

Burgundzkiego, też pai ę razy ukłutych prze": loli era, a wscieklych 
o jego powodzenie, no i autorów bądź pedantów niezdolnych poi;to
dzić się z tym swobodnym talentem, pląsających śmiałą stopą wśród 

uświęconych prawideł, bąd;i; po pro<;tu zawislnych. 
„Szkoła żon" stała się przedmiotJ?tn dysku ji W" wszystkich salo

nach, mówiono o niej w~zędzie, pisano. „Prasa" wówczas była shbo 
rozwinięta; zastępowały ją broszury, pam!lcty, nawe u wory sce
niczne: otóż chudziły wieści, że go tu i::i się ut\\ ory wymierzone 
w sztukę. Molier nie czeka!: jak wszys y wielcy strate icy. obronę 

zaczął ofenzywą. Napi al „Kryt;yltę szkol· żon". 

l'> 

Krytyka .,Szkoły Zon ' 
(Wyjątek z s ny 7) 

Lizydas: 

Nie należy do mokh Z\ ·yczaJoW potępiać co kolw1ek i je!stein 
w ogóle do'ć poblażlrwy dla cudz eh utw rów. Jednakże. nie obraża
jąc sympatii, którq pan kawal r objawia dla autora sztuki, wszyscy 
mi pewno przyznają. ze tcgo rodzaju komedie nie zasługują właści
wie na tytuł komedii i że jest y;iełka przepaść mi~dzy fraszkami 
ego rodzaju a pięknością prawdziwie poważnej sztuki. 1\-limo to cal,,· 

swiat idzie dz nn lep tego rodzaju utworów; na nich tylko ludztc 
. ię tłoczą; v. idzimy przeraźającC' pustki na \'ielkich dziełach, podczas 
gdy błazeństwa sciągają cały Paryż. WyznaJę, nieraz . erce mi się 
krwawi: to prawdzi\\3 ha1'lba dla Fraut'ji! 

Klimena· 

To prawda, smak jest dzisJaJ szczególnie z psuty 
gminnieje wpro t prz rażająM. 

EI i za: 

wiek nasz 

Jakie to przemiłe słowo: gminnieje' Czy to pani stworzyła? 

Klimena: 

Och I 

Eli za: 

Byłam pewu , doprawd~ . 
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lJoranl: 

Sądzi pan więc. panie Lizydasie, że cała warto'<: 1-•szystkie 
piękności mieszcz4 się jedynie w poważnych ul;o.vorach i :e sztuki 
komiczne, to błazenstwa nic zaslugujące na żadne uznanie' 

Urania: 

Wyznaję, z tym bym się nie umiała zgodzić. Tragedia, bez wąt
pienia, jesl piękną rzeczą. skoro po mistrzowsku nakreślona. ale 
komC"dia też ma fwojc powaby. Zdr..i mi się , że jed n rodzaj \YCale 
nic> jest łatwiejszy od drugiego. 

Dorant: 
z pewnośt:ią. pani, i gdyby pani, z punktu widzenia u·udno'ci. 

przechyliła nieco szalę na stronę komedii, nie minęłaby się może 
z prawdą. Co do mnie, uważam, że łatwiej jes o wiele nadąć się 
podniosłymi uczuciami, rzucać w pięknych i..vierszach ręk~ .vicę prze
znaczeniu. oskarżać losy i miotać zniewagi przeciw bogom r :ż wniknąć 
należycie w śmiesznostki ludzi i przedstawic na scenie w miły spo
sób ulomnoki ś\vi ata. Ktoś, klo tworzy sobie bohaterów. obi z nimi 
co mu się podoba. Są to por rety 7. fantazji, w których ni~ t nieo szuka 
pr.dobieństwa; \'vystarczy iśĆ' za popędem wyobraźni. któ;a odrywa 
się od ziemi i nieraz zaniedbuje prawdę, byle osiągnąć nadzwyczaj
ność . Ale gdy i:-an maluje ludzi, musisz malować ich podług natur.-. 
Kai.dv żąda, aby portrety były podobne, i chybiłe' zupełnie celu, 
jeśli nie zdoła z przywieść nam na pamięć osób, które wszyscy zna
rr.v. Jedn m słowem, w sztukach poważnych, aby nie spotkać się 
z -naganą. wystarczy mówić rzeczy dorzeczne i dobrze napisane; 
v-· owym drugim natomiast rodzaju to jeszcze nie wystarczy; trzeba 
umieć żarlov.;ać; ci to jest nie lada przedsięv:zięc:ie pobudzić do śmie

chu godnych ludzi" 
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Z pa1niętnikóu1 Stefana Ja racza 
(Fragment dot.vczy prac.v ,Jaracza n<id rolą Arnolfa ze „ z.koł.v Żon"J 

Molier niepokoił mnie od początku mej prac,· w teatrze. Zabie
rałem się do niego i \~ łódzkim teatrze ZelwerO\\ icza i w Teatrze 
Polskim u Szyfm~1na . Ale calkowicie strawić go nie umiałem. Czułe.11 

jednak, że Molier io klucz do francuskiego teatru. I nie pomogło m i 
oglądanie go w „Comedie Francaise". Trzeba było znalzżć wła3ny, 

a więc polski styl Moliera. Obdarzóna dowcipem. bezceremonialna 
Perzanowska pomogła mi '•a l nie przezwydężyć różne opory w s to
sunku do tego specyficznego stylu. I oto po raz pierwszy poczułem 
się w i'vlolierze lekki . W d\\'ie godziny odwalałem 5 aktóv- .,Szkoły 

Zon" ,,. piekielnym tempie, starając się jednak nie uronić ani jednego 
słowa. ani jednego celowego g :;tu Lały się ze mnie potoki tyrad, jak 
woda. choć każde zdanie było r ezultatem żmudnego nieraz szukania 
kolor u. Grzmiałem dygresje autorskie bezczelnie na froncie do pu
blk7.ności i wrac,ilem bezceremonialnie do akcji, do char;ikteru po
staci i do „przeży\\ania" . Szalałem . Ale w tym wirze st;irałem się nie 
zgub i Ć' i tvch kilku akcentów . które na chwilę ukazvwały \\ blazefulwie 
te drugą twarz Mol i erO\\ską - umęczoną . fo;i:e sii; mylę. <1le wydaje 
mi się , że to byl mój n;ijdojrzalsz~· wvcz.vn arl~·styczn~-. 
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