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Bohdan Korzeniewski 

DLACZEGO TAK? 
J śli inscenizator pragnie publi · z.naści wytłumaczyć s ię słowem, t o 

wzbudza podejrzenie, że nie jest pe .vien , czy umiał wytłumaczyć si~ 

dziełem. Dzieło, jak wiadomo, powinno tłumaczyć się samo. Bez wstę 

pów i wyjaśnień. Zwłaszcza bez wyjaśnień autora, gdyż bywa n za
zw czaj najgorszym przewodnikiem po własnej ulicy. 

Mimo to czasami przydaje się przedmowa. świadczy ona dobre 
usługi wtedy, kiedy zapobiega niep r ozumieniom, k tóre wy olu j nic 
różnica sta nowisk, lecz odmienne pojmowanie tych samych słów. 

W tym wypadku do nieporozu ienia mogłaby doprowadzić nazwa 
kom dia deH'arte. Będzie się ona często nasuwał w czasie p rzedsta
wi nia. Inscenizacja Podstępów Skapcna nawiązuje do tej formy teatru 
w sposób wido zny, a nawet tro hę wyzywaj cy. Odwołuje się do 
tych składników przedstawienia, k tóre na jłatwiej rzuca j ą się w oczy. 
Aktorzy noszą, co prawda, ubran ia dzisiejsze, ale przydają im części 

kostium u używanego przez postaci z włoskiej komedii improwizowanej. 
Skape upodabnia się do Arlekina, Sylwester do Brighelli i do Kapi
tana, jeden z ojców do Pantalona, drugi do Doktora. Dwie pary 
młodych zapożyczają się ta kże u swoich poprzednikó\ , hociaż tamten 
teatr nie obdarzył kochanków wyrazi t o· cią tak dosadną, jak ich 
ojców i służąc eh . Od czasu do cza u 11szyscy ' konawcy pos ługują 

się maską, która niegdy raz na za wsze formowała ludzkie twarze. 
Uci kaj się ró nież do rekwizytów wspomagających grę aktorów. 
Słowem, z materiału komedii de l.l'ar te to przedstawienie korzysta swo
bodnie. 

Czyni to, zresztą, w przekonaniu, że nie dopuszcza się samowoli. 
Nie zachodzi t u wypadek owego nadużycia władzy, które krytycy 
strzegąc • własności utora, jak Westalki świętego ognia, ciągle wyty
kają reżyserom. Jakże wystraszonym i nieśmiałym w porównaniu 
z zu hwalcami walczącymi o autonomię teatru! Tym razem wolno 
bez rozterek literackiego sum ien ia uciec s i ę do takiego zabiegu. Po 
prostu dlatego, że zezwala na to sam autor . 

Moli · re w ostatnim, nacechowanym zuchwałe i rozpaczliwą odwagą 
okresie swojej twórczości, parokrotn ie powracał do teatru, który 
"' młodości uprawiał, zanim nie przeobraził go i nie unowocześnił na 
sposób bar dzo chwalony przez wiek XIX. Od Szkoly żon rozpoczął cykl 
komedii nawiązujących do tradycji li terackich Renesansu. Nadał im 
tak rozwiniętą formę słowną, że równie dobrze wypowiadają się 

w książce jak na s enie. Pisał je wierszem, aby nie różniły się od 
utworów przeznaczonych do czytania. One to przede wszystkim zyskały 
scbie szczególny szacunek. Jednakże nie zagłuszył \ sobie tęsknot do 
teatru plebej kiego. W burzliwych latach działalnośc i , pod !tonie życia. 

tuż po przegr nej walce o wierszo a n go T artuffa si gnął po nową 
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broń do komedii włoskiej. W parę dn i na wziętej stamtąd kanwie 
napisał Don Juana . Przeniósł do n iego żywcem cale partie improwizo
wan eh dialogów, powtórzył wiele z improwizowanych scen i stworzył 
najbardzie j tajemniczą, wieloznaczną i n iepokojącą komedię z caleg 
swo jego dzieła. żadn z jego sztuk nie pociąga tak silnie dzisiaj reży

serów, jak ten zagadkowy utwór , u h odzący przez długie lata za dzieło 
poronione. Zapewne dlatego, że w Don Juanie Moliere uchwycił ten 
sekret, który sprawia, że czasami teatr staje się sztuką całko.wicie 

różną od wszelk ic h innych. Także od literatury. Słowo panujące w l ite
raturze nie ubiega się tutaj o jedynowładztwo, ale rozumn ie dzieli się 

rządam i z innymi ś rodkami wyrazu scenicznego. Sobie zostawia tylko 
to, co kon ieczne. Odzywa si~ jak dzwon w czasie burzy zwiastujący 
pożar . Dzięki mądremu umiarowi na biera tego szczególnego znaczenia, 
k tóre może zdobyć tylko na scenie. Staje się słowem dramatycznym. 

Podstępy Skapena należą do takiego właśnie teatru o cudownej 
równowadze u jawnionego łowa i nieu jawnionego działania. Tutaj 
jeszcze raz, j uż po raz ostatni, Moliere powrócił do sztuki , która opiera 
się nie na pamięci, ale na samodzielnośc i aktorów. 

Jej pokrewieństwa z komedią det!'arte WYStępują jeszcze wyraźniej 
mz w Don Juanie. Bez uczonych zabiegów można wywi eść j j postaci 
z tradycyj nych masek, jej wydarzenia ze scenar iuszy wywieszan eh 
pod latarką za kulisami, jej komizm z zuchwałego, brutalnego i często 
nieprzyzwoitego żartu , w jaki obfitowały widowiska dawane na ryn
kach w dni targowe. Pisząc tę komedi Moliere miał pod· ręką gotowy 

5 



kształt . Cz rpał z bogaty h zasobów t ea tru improwizowa nego tak swo
bodnie jak Shakespeare z kronik i nowel le brał to, co m u ~y ło 
potrzebne, nie ty lko z nagromadzonego la tam i mater iału dram~ turg1cz
nego. Korzystał przede wszystk im z odrębne j metody twórcze~ tea trn, 
gdzie łowo rodz ił o się n i z innego slow , ale z gestu, z usm1ech u, 
z błyśnięcia okiem, a zwłaszcza z pomysłów aktor kich powstającyc~ 
w natchnien iu i rozrastając eh s i ę w cale scenki. Moliere zapełmł 
Podstęp u S kapena ow ' tn i la zzi , k tóre stanowiły i rozk_osz, i udrękę 
teatru improwizowanego. Rozkosz wtedy, kied' błys ały .i edno po dr u
i:(im z tą lekkością i swobodą, jakie znam ionują talent komic~ny. U~rę
kę wteey, kiedy nieporadny i pozbawi ny wesołości wyrobmk sce111 z
ny naśladował mozolnie wytarte spo oby r zśmieszania . 

Wbrew pozorom słowo uczestniczyło bardzo ~ryd atn i e w takich 
spontaniczn ·eh scenkach aktorskich. Często inicjowało sytuację ko
miczną, jeszcze częściej ·wikłało ją i rozwija ł , najczęściej końc zyli:! 
zaskakującą niespodzianką. Ono wyzwalało ten śmiech, który jest _do
wodem zwycięstwa świadomości nad żywiołem, ludzkim opanowaniem 
rzecz~"vistośc i. J ak wiem y, dosy rz dlm w teatrze imp rowiza ji sło
wo stawało na wysokości z dan ia. 

Na schylku kom edii deU'art e lazzi chodziły luzem, doczepiane do 
\ ydarzeń, kied , aktorom przyszła na to ochota . Dla przywró l'.enia 
słowu utracon go znaczenia, a tym samym dla rozbudzenia w nim sił~ 
dramatycznej trzeba było kogoś, kto byłby zdolny na nowo połąc~y~ 
je z d ziałaniem. Mógł tego d okonać tylko ar t sta wł dający ' szyst~ 1m1 
środkam i sztuk i scen icznej . Ani sam pisarz . Ani sam a ktor . P i arz 
i aktor zarazem . 

Moliere, na szczęście, był takim artystą. I to na miarę niezwykłą. 
Toteż umiał tradycyjn n sposobom przedstawiania .vydarze!1 przez 
komedię de ll'arte prz dać słowa , w których jak w Ji ryc wyraz ił całą 
swoją gorzką wiedzę o ś ieci e i cały wćj protest przeciw przemoc~ 
zła , a jednak n ie zakłócił proporcji właściwych dla tej form y sztukt. 
Podstęp 1.1 Skapena, gdzie ciągle obcu jemy z osobowością Moliere'a tak 
blisko , że podzielam y j go samotność, b mt i szyderstwo, są jedno ześ
nie niemal doskonałym utrwaleni m komedii im p rowizowane j. Kryje 
się ona za słowami, jak aktorzy za kurtyną przed rozpo zę iem przed
stawienia. W starczy trochę umieję tności czytania Moliere'a , aby za 
otwarciem książki kurt yna się podn iosła i spektakl rozegrał się w na
szej wyobraźni od początku do końca . 

Skoro tak jest, to skąd b iorą się obawy o nieporozumienie przy 
nawrocie do komedii deWarte w ins en izacji? - Istnieje w dziele 
pisarza ? - Owszem. - Nal ży wobec tego znowu powołać ją do życia. 
Cóż prostszego. 

A jedna k są powody do niepoko jów. Bardzo poważne. Wzbudza je 
fakt że komedia det!' arte umarła przed blisko d oma w iekam i. Jej 
kun~ztu nie przekazują już sobie aktorzy z pokolenia na pokolenie. 
Od dawna przeszła do ks iążek, a z książek do lege dy. Z ubogich 
dokumentów - bo cóż za dokumenty mogła po sobie pozostawić im
prowizacja? - - odtwarzali j ą, często całkiem opacznie, badacze o nie-

6 

zaspokojon j fan tazj i i l irycznych skłonnościach do poet •zowania. Oni 
to pie r wsi stworzyli m it komedii cle U'arte . Po nich, kiedy tealr poczuł 
p rzypływ siły i zapragnął samodziel ności artystycznej, zakoc.hali się 

w n iej r wnież inscenizatorzy. Miała ich przywabić dn takiego zamku 
za sie m iu górami, gdzie, jak zaklęta księżniczka, czekała na wybawcę 
ztuka teatru. Marzyli, że odkryje im zapomniane sekrety. Istotnie, 
wzbogaciła i odświeżyła ich umiejętności. Najwybitn iejszych , jak choć 

by Meyerholda, doprowadziła do własnej i samodzielnej odmiany 
tea tru. Przeważnie jednak nauczyła tylko stylizacji, tj. takiej namiastld 
st. lu, jaka n ie wyrażała tr ści rozsadzaj ących życie współczesne i nie 
szukała d la ni ch f rmy tak nowej, Jak nowe były zjawiska, a le stawała 
się celem s ma dla siebie. Poc i ągało to, jak Narcyza nad brzegiem 
strnmienia, do zach vytu dla własnej piękn ości. W teatrze współczes
n~1m, poszuk uj ącym nadaremnie własn go wyrazu wśród mnóstwa form 
odnalezionych w przeszłości i znow u 'vvprowadzonych na scenę, ten kie
r un k odznacza się szczególną skłonności d estetyzowania. 

Powyższe uwagi zdradzają j uż po •ody do obaw o ni porozum ienie. 
które mogłaby wzbudzić inscenizacja. Czy można ws zes · ć umarłą 

for mq sztuk i? - zapytujem • zawsze przy takich okazjach. Owszem, 
można . Liczne doświadczen ia , aby wymienić t ylko z nowszych prób 
głośną i nscenizację Strehlera Shigi dwóch panów, wykazały, że takie 
zamierzeni udają się znakomici . Współ zesna wiedz o przeszłości, 

vspo 1agana rozwiniętą techniką reprodukcj i dokumentów i zasilona 
żywą tra dyc j ą narodową , poz> ala dokonać artyst czne j r eanimacji. Od 
siły twórczej artysty, który taki zabieg przeprowadził, zależy, zy po 
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przywróceniu do życia dawna for ma sztuki przystosuje się do nowych 
warunków. Zdarza sic;, w wypadkach tak rzadkich jak przytoczony, że 
zadziwia o n i wającą młodoś cią. Mimo to - i tu dotykamy sedna 
sprawy - n asuwa się dalsze pytanie, dopiero pełne tego niepokoju, 
jaki skłonił do \ • powiedz i na piśmie. Pytanie to brzmi : czy trzeba? 
Czy trzeba odnajd wać stare lazzi , ul ryte w Mol" ere'owskim tekście, 

aby komedia ujawn iła na scenic wszystkie swoje uroki? 
Zapewne, w szt uce jak w życiu każda wartość zasługu je na szacu

nek. Kultura nawarstwia się tak, że nie sposób rozpoznać, co w niej 
ochodzJ z przeszłości , a co dorzucił dzień dzisiejszy. Wzbogacenie 

teatru o zaniedbane um"eję tności może mu przynieść tylko pożytelc. 

Wszystko to p rawda. 
Jednak nie jest to ta prawda, której poszuku je dzis iejszy tea tr 

wypatrujący dla siebie miejsce w burz.li )/ym świecie. Z zawrotną szyb-· 
kością zmieni się cywilizac ja i z zawrotną szybkością wraz z n ią za
chodzi rozwój widowisk mechanicznych. Wdzierają się one coraz gwał
towniej w nasze życie . P rzez parę odzin dzi nnie dom nasz w 'peł iaj ą 

obcy ludzie. Przy hodzą gra · . Grają n iemal wszyscy, bez względu na 
zawód i talen t : uczen i, politycy, dziennikarze, r obotni y przy maszy
nach, rolnic.:y przy kombajnach , hodo cy przy krowach, orszaki do
r odnych pan ien z wie1ica mi z kłosów i z bochnami chl ba : plon ni -
siemy, plon! Ci niezawodowi aktorzy posługują się lepie j a lbo go- · 
r zej - przeważn.ie gorzej - sło em. Słowo wygłasz ne, odczytywane, 
wykrzykiwane zalewa świa l. Narzuca się swoim zdeformowanym wy
olbrzymion m dżwiękiem. Mal utkie twarze, które ten spotworniały głos 
wydają, jedna po drugi j maj aczą w mroku, por uszają ustami, patrzą 

przed siebie pustym \ zrokiem i tylko n iekiedy ozjrw:i Je - cóż za 
ulga ! - ludzk i gr 'mas przestrachu albo 1,akłopotania . Jak w tym 
zamęcie gadających ludzi aktor ma znaleźć i potwierdzić wag<; bytu 
swojej sztuki? Jak o a l ić coś, czego brak tak dotkliwie odczuwarr:y 
w przytłaczających nas wido )/ iskach? 

Oto zagadnienie, Ii:tóre zaprzątał nas przy pracy nad Podstępami 
Skap ena . Po twierdzało si w niej to, co wiedzieliśmy trochę z góry. 
To mianowicie, że tej racji bytu naszej sztuki n ie uda się uzasadnić 

nawrotem do form choćby najbardziej pon~tnych, ale min ionych wraz 
z czasem. Własną drogę do współczesności teatr zdoła sobie utorować 
tylko przez odwołanie się do siły jemu jednemu właściwej . W osta
tecznym rozrachu nku okaz 'Walo się, jak od zamierzch łych czasów, że 
jest nią żywa, n brzm iała ludzkim uczuciem, czuła na magnetyzm 
plynący z w idow ni, inna za każdym spektaklem twórczość aktorów. 
Podstępy Skape na tauowi.ą znakomitą okazję do rozwin ięcia takie j 
twórczośc i. Insc nizacja starała się więc ją wyzyskać. Nie p oprzez pra 
cowite odtwarzanie tego, co było, ale poprzez apel do tego, co mimo 
wsz)'Stkich n iedoli tea tr zachował: tj . zdolność do wzbudzania śmiechu 
ukazywaną r zeczy> istością . Naszą własną rzeczywistośc ią. 

Oczywiśc i e, jes t t o tylko próba nie roszczą ca sobie pretensji do 
ustanawiania praw obowiązujący h powszechn ie pod groźbą wygna nia 
z raju nowoczesnośc i. Przeprowadziliśmy ją ze świadomośc i ą, że włą 

czamy sic; w n iespokojne poszukiwania teatru bliższego naszym czasom 
niż ten , k tóry mamy obecnie. I którego, prawdę mówiąc , często mamy 
dosyć . 
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Voltaire 

ŻYWOT MOLIERE'A 
Zdarza s i ę najczęściej, że życiorysy sławnych mężów ulegają 'l:nieksz tałce 

nl u przez dodanie zbytecznych szczegółów i popuJ:unyc h anegdol, równie falsey 
wycb, co niesmacznych, a stąd Lo wynika, iż czytelnicy pne.iawiaj, nadmierne 
upodobania do pikantnych ciekawostek, a pisl>.rze nadmierną ambicję sporzą 

dzania Lomu z n1ateriał u, który można by po:mieścić na kilku kartach. Panuje 
pny tym obyczaj przekazywania niesprawiedliwych sądó' o twórczości oma
wianych pisarzy. Zdarzyło się IO wydawcom Racine'a z 1128 r . Posla:ramy się 

w n aszym krótkim żywocie toJiUe'a uniknąć podobnych niebezpieczeńslw: na
p iszemy to tylko, co uznamy za wiarygodne i warte przekazania, pom.ijając 

ws:telkie sądy o jego dziełach , sprzeczne z opinią oświeconych czytelników. 
Jea n Bapti Le Poquelin u.rodził się w 1620 r . w wie zkaniu zachowanym po 

dziś dzieli w podcieniach pary kich llal. Rodzice jego - Jea.n Baptiste Poque
l in, tapicer i pokojowiec królewski, rękodzielnik, i matka Anoa noutet - prze
znaczy li syna do uprawianego w rodzinie rzemiosła i dali mu aż nadto stosow
ną do tego edukację; do ctternastego r oku życia pracowaJ w ojcowskim kramie, 
nauczywszy sio; prócz rzemiosła zaledwie e:.ytać i pisać. Rodzice uzyskali dla 
syna dożywotnią runkcję na dworze, ale geniusz wzywał go do innych zadań. 
Dawno już stwieTdzono, że ci co w kunsztach pięknych zdobywają laury, upra
wiają .le na przekór własnym rodzicom, natura jest w nieb bowiem silnieJsza 
ni.i edukacja. 

Uał Poquelio dziadka, który lubił komedie i zwykJ zabierać wnuka m: 
przedstawienia w Theatre de Bourgogne. Wkrótce chłopiec poczuł niepneparLq 
odrazę do uprawianego nemiosta, n upodobanie do studiów i prosił dziada, 
by oddal go na naukę do kolegium; wreszcie wymusił zgodę od ojca, któTy 
u.mieśc ił syna na stancji i zapisał do ko legium jezui kie o, choć nie bez owego 
właściwego mieszczanom obrzydzenia do studiów, które mają rzekomo prze
szkadzać godziwej karierze. 

Dody Poquelin poc;eynH w kolegium po tępy, JakicJ1 moina było oczeki
wać po jego gorliwości do n uki. Studiował przez pięć lat; uczęszcz.at na wy
kłady Arm:rnda de Bourbon, księcia Cont i, który był mecenasem sztuki, a po
tem i mecenasem toliere'a. 

W owym kolegium uczyło się w tym czasie dwóch chłopców, którzy później 
zdobyli ogromny rozgło - byli to h a pe!le i Bern ieT - pierw :i;y sławny swym 
wojażem do Indii, d:rugi kilk u gładkimi i naturalnymi wierszami, które przy
niosły mu sławę tym więk :.ą, że sam nie szu.kał laurów li terackich. 

Niejaki L'Huillier, człowiek bardzo majętny , zajmował się ze szczególną 

troską edukacją mlodego Cbapelle'a, swego naturalnego syna, i by mu umożl i

wić szlachetną emulację, zajął się również wyk ztałceniem ubogiego Beroiera . 
J lu zamias t przyj ąć d o swego naturalnego syna jakiegokolwiek pr,eypadkowe
go preceptora, tak jak to zazwyczaj czynią ojcowie rodów wobec swych pra
wowitych potomków, zobowiązal do kształcenia syna - s ławnego Gassendiego. 

Gassendi wcześnle dostr:zegl gen iusz Poquelina, przyjął go więc na naukę 

razem z Chapellem i Berniercm. i.gdy mistrz tak zna omity nie miał tak 
godnych siebie uczniów! Wy ladał im zasady epikurejskiej filozofii, która choć 
r ównie j ak inne ral zywa, odznaczał.a się j asnośc i ą rozumowania i bliższa była 

:rzeczywistości od c i moej fiłozofil scholastyków. 
Tak więc Poquelln kształcił sio; u Gassendiego. Opuścil kolegium bogatszv 

o zasady moralne Gassendiego (cenniejsze niż odkrycia fizyczne m.islrza) 
i w późniejszym swym życiu rzadko od zasad tych odstępo-.aL 

Ojciec j ego niezdolny był już do pełnien i.a swych funkcji na dwor ze, Mo
JUre więc obowiązany był zastępO\ a~ go w tych obowiązkac h. Pnebywal na 
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dworze Ludwika XIII w Paryi u. Namiętne umiłowanie teatru, które wcześniej 
doprowadziJo go do podj ęcia studiów, obj awiło się teraz z nową silą. 

A teat r wlU'acza ł wla n ie w okres swego r ozkwitu: t e n kunszt, tak pogar
dzany dopóki nie pnekroczy progu przeci tności, przynosi chlubi: państwu. 

kiedy osiągnie do konalość. 
Przed 1625 r . n ie było w Paryżu stałych zespołów . Trupy komed iantów tak 

jak we Wlo zech wędrowały z mia ·t a do miasta. Wyst awiano sztuki Hardy'ego. 
Moncreliena I Baltazara Baro. Auto rzy sprzedawali je po IO sku dów od sztuki. 

Piotr Corneille wydobył teatr ze stanu dzikośc i i zacofania około 1630 r. 
Jego pierwsze komedie, t ak dobre n a owe cza y ja k są niedobre d:ó ś, sprawiły, 

że w Paryżu powstał stały zespól t ea traln y. Wkrótce potem dzięki teatral nej 
pasji kardy n:i la Richelieu upodoban ie do teatru stało się modne i od razu po
wstało więcej prywatnych t eatrów, nii mamy ich obecnie. 

Poquelin stowarzyszył si ę z grupą u tale n towane.i młodzieży ; występowali na 
przedmieściu St. Germai n i w dzielnicy St . Paul. Zespół ten przyćmił wkrótce 
wszystkie in ne, nazwano go „I ll nst:re Tllea re". W iemy o tym z pewnej t ragedii 
pt. „Artakserkses", p óra niejak iego Magnon, ogłoszone.i w 1645 i wystawionej 
przez zespól Uiustre Thćatre. 

\V tym to czasie, czując swe powołanie, Poq ue lio postanowi ł oddać mu si<; 
bez reszty, zostać komediantem i autorem, zyskując tą drogą majątek i sławę. 

\'Viadomo, ze w Atenach autorzy częno i;-rywa li w swoi h sztukach, a ~ahawfa 
n ie pu b li cz11o§ci współziomków wdzięcznym i tyra dami il.ie pozbawiało ich i;-od 
ności. Swiadom o ć t a 7-achęc i la Poquelina do a kto rstw a nic n ogly go 
odeń powstrzymać przesąd }' epoki. Przybrał sobie i.rn.ię Moliere•a, i dąc za 
przykładem włoskich i fra nc u skich aktorów z Hole! de Bourgognc. Jeden z nic h 
noszący nazwisko rodowe Le G ra nd, występował w tragedil pod im ie n iem Bel
le\' iUe, w k omedii zaś jako Tur li p in , i od tego imien ia wywodzi się określenie 
t u.rlip in a da. Hugo Guere t, zna ny z ról tragi cznych pod imieniem Flechelles, 
grywał w farsa ch po lać Gautier-Gargui llc. Ta ie Arie.k in i ScaTamouche znani 
byli tylko pod swymi scen iczn ymi im.ionami. Był już przedtem a ktor nazwi
skiem Molie r e, :i u tor tragedii „Poliksena". 

Nowy Molie r e pozos t ał niezn any przez cały okres woj ny domowe.i we 
Franc.ii : pośw i ęcił le lata. kształce ni u swego talentu i przygotowywaniu kilku 
u tu k. Sporządziwszy zbiór scen z teatru wło~liiego, posługiwał się nim pFZ>' pi
sani u komedyjek d la teat rów prowinc j onal nych. Te pierwsze próby, bardzo nie 
zr czne, blii&ze hyły złego t •atru wlosk.iego aniżeli przyszłego Moliere'a, k t órego 
geniusz nic rozwinął się jeszcze w «alej pełni. Geni usz karmi się i rzerp ie so -
ze swego otoczenia, Napi al więc i\J o li ll.re dla prowincji u t wory, z których zo
staly j edynie tytuły: „ Doktor w zalot ach' ', „Trzej doktorzy rywale", „ auczy
ciel". Pewni zbiera cz-e zach owali d w ie sztuki Moliere'a w tym rodza.iu : „La
tający dok tor" i „Zazdrość kocmołuch a". Napi ane są p rozą i zach owane w rę

kopisie. K ilka zd ań l scen z pierwsze.i sztuki odnajd ujemy w „Lekarzu mimo 

woli", a w „Zazdrości kocmołucha" zawarty .iest scenariusz, jeszne w bardzo 
niedoskonalej formie, trzeciego ak t"U „Grzegorza Dyndały". 

P ierwszą szt uką regularną w pięciu aktach, .iaką napisał, był „Warto
głów". Wystawiał tę komed i ę w Lyo nie w 16aJ roku. w mieście tym istniał 
ze .. pół prowincjonalnych aktorów, który musiał wyjechać, kiedy pojawiła się 

t rupa Moliere•a. 
Kilku a ktorów z tamtego zespołu przylącz)•lo się do MoUere'a, który wy

j eżdżając z Lyonu do L a ngwedocji , miał już prawie pełny zespól: dwóch braci 
Gros Ren ć, Duparca, byłego pasztetnika z dzielnicy St. llonorć, pannę Dup re, 
pa n nę Bejart i pannę de BTie. 

Ksiąię Cont i, który w Beziers sprawował rządy nad Langwedocją, przy
pomn i ał so bie l\loliere•a, którego widywał w k olegium, i roztoczył nad nim opie
kę . Moliere wystawił d la niego „wartogłowa", „Przekory miłosne" i „Pocieszne 
\~Yk\Yi ntnisie',· 

Ta mała komedyjka o wykwintni iacb, napisana na prowincji, dowodzi do
statecznie jasno, ie au torowi chodziło przede wszystki1ll o wykwintnisie pro
w inc.ional ne. Ale stało się lak, ie dzieło to moie także poprawiać obyczaje 
i d\voru, i m iasta. 

Moliere skończył właśnie 34 lata; to wiek, w którym Corneille napisal 
„Cyda". Bardzo jest Uudn o odnjdć sukces w dziedzinie dram.atu przed osiąg

n i ęciem do.irzalości jest to bowie.m gatunek, który wymaga od autora znajo
mości świa ta i se rca l udzkiego. 

Po\ iadają, ie książę Conti życzył sobie, by l\lollue został jego sekreta
rzem. Ale na szczę~cie i na chwalę teatru f r ancu kiego 1o!i~Te wolał swój ta
lent od zaszczytnego stanowiska. Jeśli to prawda, to fakt len przynosi zaszczyt 
i księci u, i aktorowi. 

Zwędrowawszy wszystkie prowi ncjona ln e trakty, odwiedziwszy Grenoble, 
Lyon , Ro uen, w 1658 p rzybył wre zcie do Pa.ryża . Conti polecił go księciu 
Orleańsk iemu, jedynemu bra t u Ludwika XIV . Książę przedstawi! go królowi 
i królowej-matce. Zespól l\loliue'a j eszc"Le w tym samym roku wysta wił 

w obecności ich królewskicll mości tragedię pt. „ ikomedes" na sceni wznie
sion j z rozkazu króla w kordega r dzie starego Luwru . 

Od pewnego jui czasu występowal w PaTyżu zespól aktorów w llotel de 
Bourgogne. Aktorzy ci obecni byli na przedstawieniu nowej uupy. Moli~re, po 
przedstawieniu „Nikomeda" stanął na skraju sce ny i pozwolił sobie podzięko
wać j ego królewskiej mości za łaskawość, chwaląc przy tym zręcznie kome
dia ntów z notel de Bourgogn e, aby iC.h dobrze do siebie usposobić; na koniec 
poprosił, by pozwolono mu wystawić jednoaktówkę, którą zespól reprezentował 

na prowincji. 
ZwyczaJ wys tawiania krótkich utworów po wielkich utokach zostal w Ho

tel de Bourgogoe za n iech any. Król zgodził s i ę na propozycję Moliere'a i ode
grano od r azu sztukę „Doktor w zalotach". Od tego czasu nieprzerwanie aż do 
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d.Ziś wystawia się małe szt.uk i w jednym lub trzech aktach po przedstawieniach 
sztuk w pięciu aktach. 

Zespól Moli~re•a przyjął n:uwę „La Troupe de Monsieur" od tytułu kró
lewskiego brata, księcia O rleaóskiego, a swego mecenasa. W dwa lata póżniej 

książę przekazał toli~re•owi scenę Palai Royal , Kazał ją ongiś zbu dować ka r 
dynał Richelie u z okazji przeds tawie nia traged ii „l'llirame", do której ów mi ni
ster sam napisał około 500 wier zy. Sala ta Jest równfo żle zbudowana, j ak 
i sztuka, dla której ją wxnie iono; i muszę przy tej okazji powiedzieć, że nic 
mamy ani jednego przyzwoitego teatru; istne barbarzyństwo gotyckie, któr e 
nam Wlos i sł usznie wyrzucaj ą. Dobre h""LtUk i są we Franc.ii, a piękne sale we 
Włoszech. 

Zespól Moli~re•a grywał w lej sali aż do 5m ierci swego pana. Przekazan o 
ją wtedy zespołowi oper., chociaż w teJ nawie trud niej jeszcze śpiewać nii 
deklamować. 

Od 1658-1673, to znaczy w ciągu piętnastu lat, wystawił 1\1 li ~re wszystkie 
swe sztuki w liczbie trzydziestu. Próbował grać w ty lu tragicznym, ale to mu 
ię nie udalo; miał w S\\ym glosie rodza.I przydechu, który utrudnia! m u wy
stępy w gatunku poważnym, a w komedii miał swoist y wd2ięk . ~ona jednego 
7 najlepszych naszych aktorów przekazaln taki oto portret Moliere•a : 

„Nie był ani za chudy, a ni za g-ruby, wzrostu więcej niż średniego, po
stawę miał złachelną, piękne nogi ; poruszał się dosto j nie, z su r owym wyra· 
zem twarzy, miał dużY nos, szerokie usta, grube wargi, śn iadą cerę, czarne 
gęste brwi, którymi tak potrafił poruszać, że jego twarz stawał a się niewy
mownie komiczna. Jeśli chodzi o jego charakter, to us posobienie miał lagodne, 
był wyroz11mialy, szl achet ny, lubił mów ić, a kiedy miał czytać kolegom swoje 
komedie, prosil, by pn:ypro• adzano dzieci, i badając ich natur:l.l ne rea kcje, po
prawiał swe dzieła". 

W Paryżu miał Moliere tyluż przyjaciół co wrogów. Dając swej publicz· 
ności dobre kom edie, przyzwyczail ją do surowej rytyki. i sami widzowie, 
którzy oklaskiwali mierne płody innych pisarzy, wytykali Moliere•owi za j a d le 
na j mniejszy błąd . Ludz.ie sądzą nas podług tego, czego od na oczc1'--ują, i nai
mniejszy błąd slnwnego pisarza w połączeniu ze złą ~ olą publiczności potrafi 
obalić n a j lepsze dzieło. Oto dlaczego „Brytanik" i „Pie niacze" Racine'a zostały 

tak źle przyjęte, i dlaczego „Skąpiec", „Mizantrop", „ czone białogłowy" 

„Szkoła żon" nie zdobyły pocuitkowo sukcesu. 
Ludwik XIV, obdarzony wrodzon ym sma kiem poczuciem sprawiedliwosci. 
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dzięki swemu popa rci u, sprowadzał na sztuki Moliere'a cały dwór i całe mia
s to. Więcej by t o po p r awdzie pn.yniosło n arodowi zaszczytu, gdyby w spra 
wach gustu nie musiał słuchać wyroków swego władcy. Moliłre miał okrut
nych wrogów, a przede wszystkim wśród podlejszych p isarzy swego czasu i ich 
protektorów: podburzali przeciwko niemu dewotów, przypisywano mu paszkwi
le, oskarżano o wy~mie\ anie możnych panów, wtedy gdy o n wystawiał po
wszechne występki; byłby padł pod tymi o karieniami, gdyby ten sam monar
cha, który wspiera ł Boileau•a i Racine'a, nie uchronił także Moliere•a. 

Moli re miał pensję w suro ie tys iąca fu ntów, a jego zespól miał 7 tysięcy 

funtów. Dorobil lę fortuny dzięki p owodzeniu swych komedii i mógł niczego 
więcej n ie pożądac. To, co uzyskiwal z teatru , razem z tym, co wcześniej za
bezpieczy!, przynosiło do 30 tysięcy funtów renty, a suma ta miała w owym 

zasie podwójną warto~ć obecnego pieniądza. 
Dowodem t ego, j akie mia ł zaufanie u k róla, może być choćby takt, że uzy

skał funkcję kanonika dla Syna :>\Vego lekarz • Ten lekarz nazywał si ę Mau,•il 
Jai n . Wszyscy znam y anegdotę o t ym, jak 1olillre przyszedl na obiad do król , 
a k r ól spytał: Masz wJasnego lekarza, a co on u ciebie robi? • ajjaśniejszy 
panie - odp owiedział Moliere - r ozma wiamy sobie , oo mi przepisuje lekar 
stwa, j a ich nie biorę, i tak oto jestem zd r ów. 

Korzysta! ze swego ma.i ąlk u mądrze szi achelnie : przyjmował u siebie 
najznakomitszych l udzi : Cllapellów, Jonsaców, Desharreaux•ów, którzy umieli 
łączyć skJonoość do uc iech z mądrym fil ozofowaniem. lial swą posiadlość 

w Aut.ei! i tam w zacnym towarzystwie odpoczywał po trudach swego rzemio
sła, tr udacb większych niż si ę powszechnie ądzi. Mar zalek de Vi onne, znany 
ze swego dowcip u i przyj:ifni dla Boileau, bywał c~ęsto u l\1oliere•a i przy
j aźnił się z nim jak Lcllusz z Terencjuszem. Wielki Kondeusz żądał, by Ioliere 
często u niego byw I, i zwykł był ma•viać, że z rozmowy z Moli~em zaw ze 
wyc i ąga dla siebie korzyści . 

Część swoich dochodów poświęcał na d11tki, które w sumie pn:ekrac.zaly 
to wszystko, co s i ę u l udzi nazywa dobroczynnością. Hojnymi prezentami lVSpie 
ral młodyc h Jud ", przejawi ających j akiekolwiek zdolności: to chyba 1oli&e'o
wi zawdzięcza Franc ·a Rac i ne•a . Gdy miody Racine, opuściwszy Port Roya l 
przybył do Paryża w dziew i ętnastym r ok 1 życi a, Moliilre zobowiąw go do pra 
cy dla tea t ru. Nakłon i ł do napisania tr:igedii „Th~agene et Charicł~e", a choć 

sztuka był nieuda na, dał młodemu pisarzowi 100 ludwików i o!larowal pro
jekt tragedii „Les Freres ennemis". 

warto tu wspomnie(:, że mniej więcej \ Lym samym czasie, to :znaczy 
w 1661 r oku, Racine naplsat szy odę z okaz.il ślubu Ludwika XlV, otrzymał od 
Colberta w im ieniu króla także 100 ludwików. 

żałosny to i nie przynoszący z3szczytu Ji teratuue fakt, że MoUe.re i Racine 
powaśn il i się potem: dwaj geniusn, z których jeden byl dobroczyńczą drugiego, 
powinni zachowa · dla siebie przyja:iń. 

Molie.re wychowa! i wykształcił jeszcze innego człowieka, którego imię war
te jest parnię i potomnych. Był to aktor nazwiskiem Baron, hojnie obdanony 



lap Gr/moma . 

przei naturę, znakomity tak w tragedii, .ia.k i w komedii. l\1otiere traktował 

go jak własnego syn a . 
Pewnego dnia Baron powiedział, ie jakiś prowinl'..i OnaJny aklor nie mogący 

występować z powodu krajnego ul;lóstwa, prosi Moliere'a o wsparcie, i przyję 

cie do zespołu. Moliere, wiedząc że c hodzi o nie j a.kiego Mond o rge •a, dawnego 
kolegę, spylał Barona, il e jego zdaniem powinien tamt en otrzymać. Baron od· 
powiedział bez wahania: C'Zter~· pisto le. - Daj mu cztery ode m nie, a te dwa
dzieścia od siebie - powiedział Molił>re i dodał do tego wspaniały kostium. 
Te drobne fakty ujawniają ct1a rakter czlowieka. 

Inna jeszcze jego cecha w r1.a jest p rzypom nienia . Dal kiedyś jałmużnę 

żebrakowi. Po c hw ili bied a k przybiega za nim i mówi: Oddaję ci, panie, twego 
złotego ludwika, boś pewnie nie chciał m i go ofiarować. - Z achowaj go przy· 
jaciel u , i masz jeszcze jednego - wykrzyknął Motiere. - A gdzież to c nota 
uwiła sobie g niazdo! Ten okrzyk pokazuje, że l\to liere rozmyślał o wszys tkim, 
co go olaczalo, że obserwował nat urę we wnystkich jc,j przejaw e h. 

Dop isywało Moliere'owi szczęście w teatrze, zdobył sukcesy i pieniądze, 

zdobył serdeczn ych priyj a ci61 i moż.nyc h a łaskawych proteklorów, n ie dopi
sało m u szczęście w dom u. Poślubi ł w 1661 młodą dziewczynę, córkę pa nny 
Bcjart i szlachcica imie niem !liodllne. Powiada n o, że to sam Molillre był jej 
ojcem; upór z jakim ro:zpowszechni:mo tę kalumnię sprawU, że wielu ludzi usi
łowaJo dociec prawdy. Dowiedzi ono, iż Moli~re pozna! pannę Bejart j uż po uro
dzeniu jej có rki. Duża różnica wieku małżonków i niebe:ipieczne pokusy jakie 
czyMją na mlodą i piękną aktorkę, nnieszczęśl iwily to stadło, a Molier~, pr zy 
całym swym fil ozoficznym podej ściu do życia, musi ał znosić wstręty, gorycz 
i nier zadko śmieszność, które sam tylekroć pokazywał n a scenie•. Tak to wlaś· 
n ie bywa, że ludzie wyż i n ad i nnych talentem, zrównują się z nimi poprzez 
swe słabości. A.le dlaczegóż by t a lent miał nas wynosić ponad ludzkość? 

Ostatnim jego utworem była k om edia „Chory z uro je nia''. Od dawna już 

płuca miał zaatakowa ne, n i ekiedy pluł krw i ą. Podczas tTzeciego przedstawienia 
czuł się gorzej nJż przedtem, p oradzono m u, a by zaniechał wysi łku, chciał się 
jednak przezwyciężyć i przyp ł acił to życiem. 
. Kom~uLsj e przyszly w momencie, gdy wymawiał słowo „juro" w trzecim 
1~termed1um „chorego z u:roj nia' '. Zaniesiono go umierającego na ulicę Riche
lieu, d o dom u . Towarzyszyły mu zakonnice, które przybywszy do miasta n a 
kwestę w okresie 1>ostu, zamieszkały w .iego domu. Podtrzymywany przez nie 
zmarł w czasie krwotoku, w ni u 17 lutego 1673 r„ w w iek u la t 53, Pozostawił 

jedyną córkę, pelną dowcipu n sobę. Wdowa poślubiła aktora, niejakiego 
Guer inn. 

Nieszczęsny f a k t, że nie mógl umrzeć Jak człowiek wierzący, a także pn.e 
sądy związane z rzemiosłem a k torskim sprawiły, ie arcybisk up Paryża narłay 

• Można b y tu przytoczyć zdanie Kwintyliana: Risum fec ! t, ridicu!H s f uit . 
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de Chan valon , znany kąd i nąd rozpustnik, odmówił chrześcijańskiego pogrzebu. 
Pożałowal monarch a swego dworzanina i w łaska\ ości „wojej uprosił b iskupa, 
11by pochował Molillre•a w ,iak:imś kościele. Proboszcz od Sw. Eustachego, pa 
rafii l\toLiere'a, odmówił spełnienia obowiązku . Gn\\iedt paryska zna.iąca tylko 
Moliere'a aktora, a nieświadoma lego, ie był znakomitym pisarzem, lllozoferu 
i w ielkim człowiekiem. w dni u pogrzebu zi,-rom dzila ię tak tłumn i e przed do
mem 2e wdowa musiała rozrzuci (; x okna srebrne monety; a c i biedacy, którzy 
nie wiedzieć po co zakłóc i li obrzędy pogrzebowe, ., respektem odprowadzili 
zwłoki na m iejsce o tatniego spoczynku. 

Przykre okoliczno ci pogrzebu, a także krzywdy, jakich l\1oli6rc doznał za 
życ i a, natchnęły sławnego ojca Bonhours do napi ania wego rodzaju epita
fimn, jedynego, jak ie za.sługuje na przypomnienie, wykracza bowiem poza r 1-
szywą i niedob rą biografię, jaq się opatruje jego dzieła . 

Poprawiałeś prostaczków I tych, co w czen„ienJ. 
A ,jaką za trud serca dostałeś nagrodę? 

Fra nc uza twarz w przyszlości w tydem się zrumieni, 
Boś nie wdzięczność odebrał od nich, ale szkodę. 

Komedia nta im trzeba było, aby sławę 
I wiedzę swą poświęcał dl a ziomków świe t ności, 

o Molijerze! czemuś, widząc ich postawę 
I wyszydzając zręczn~c rodaków nie ławę, 
Nie wyrzucił im podłej, lichej )'liewdzięczności? 

·w swym „Zywocic Moli~re'a" pominąłem anegdoty zw iązane z Cbapełlem 

1 Jego przyjaciółmi, , le czu.i ę się zobowiązany wyjaśnić, że przekazane prze.< 
Grimaretsa bistoryjki są najzupełniej fałszywe. Nieboszczyk książę Sally, ostatni 
z rodu Vendome i opat Ch au lieu, k tórzy znali ongiś Chapelle'a, zapewnili mnie, 
że żadna z tych anagdot nie zasługuje na uwagę. 

PTzeklad Janiny Pawlowiczowej 
sierpień 1968 

[V o l ta I r e, Vie de Moltere. w: Oeuvres d e Mottere, t. I, Paris 1787] . 

[Z p n:yczyn t e chnicznych brak w p isown i wyrazów f rancuskich znaku diakry
tycznego accen t circo n fLeze.] 
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' TEATR MOLIERE'A 
Gustave A ttinger 

' MOLIERE I l(OMEDIA 
DELL' ARTE 

We Włoszech komedia deH'arte, łącząc tradycje lud owe z tradycja
mi literackimi, stworzyła fo rm komedii, w której elementy roman
tyczne i li ryczne ·wiążą s i ę z obserwacj rzeczywistości. To przymier ze, 
którego symbolem jest typ, odnajdu je sw6j prawdziwie dramatyczny 
wyraz w grze aktorskiej, a mówiąc ogólni j, w podporządkowaniu 

wszystkich tych elementó pra 1."id łom sceny (cała ekonomika sztuki, 
począwszy od in trygi, podlega temu najważn iejszemu faktowi, jakim 
jest widowisko). 

Tymczasem we Francj i, od zarania dziejów teatru (z wyjątkiem 

opisanych wyże j przypadków) obserwujemy rozdźwięk, nierzadko cał

kowit • między nclencja mi do roman tyzm u, liryzmu i moralistyki 
z j dnej strony, a wielkim nurtem realistycznym z drugiej strony. 
Podjęta w epo e Renesansu próba odej · cia od nazbyt gwałtownego 

realizm u nie przyn iosła sukc su. Później, z początkiem w . XVII, przede 
wszystkim pod wpływem Hiszpanów, przez Franc ję przeszła fala r o
ma ntyczna, n ie zdołała jednak stłumić upodoba nia do realizmu, który 
przetrwał w formach teatru ludowego : w farsie i innych widowiskach 
jar marcznych. W braku takiej unii, jaka pow tała we Włoszech , byłob y 

pożądane przynajmn iej, aby te tak odlegle od siebie for my teatru 
wymieniły między sobą niektóre war tości: uniwersalizm i żywiołowy 

realizm. Potrzeby widowiska uprawniały, a nawet czyniły konieczną 

t ką właśnie wymianę. Mielibyśmy zatem: 
Z jednej strony komedię ludową wolną od liryzmu i romantyzmu 

(czy sentymentalizmu), któr w swych środkach wyrazu wzniosłaby 

się ponad jarmarczną trywialność i rodzajową satyrę, a zbliżyła siq do 
uniwersalnego obrazu ludzkich namiętności i ostatecznie wytworzyła 

olireśloną liczbę postaci typowych. 
Z drugie j stron y mielibyśmy komedię, która nie będąc w żadnym 

razie realistyczną, przejawiałaby zaint resowanie sprawami rzeczywis
tośc i przyna jmniej na tyle, by nie ulegać całkowicie wybujałemu ro
mantyzmowi z jego upodobaniem do p rwersyjnie zawiłych intryg 
i rozwichrzenia w sferze namiętności. Ta modyfikacja, to umiarkowa-
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nie stworzyłoby typ teatru lirycznego, feerycznego. Sytuacja taka by
łaby możliwa . pod warunldem odejśc ia od liter tury na rzecz wido-
wis ka. 

Kiedy jednak uczeni autorz i oświecona publiczność, oczarowani 
r omantyzmem hiszpańskim , za interesowali się teat rem włoskim w po
szukiwaniu wzorców widowiska, zapożyczono od sąsiadów właśnie ele
men ty romantyczne : okazałą inscen izację, boga t wystawę, maszynerię 

etc ., a n ie sposób gry aktorskiej czy styl in terpretacji, nazbyt zbliżone 

do far sy. w wyniku tego do zło do izolacji od wszelkiej rzeczywistości, 
a komedianci fa rsowi, z samej swej nazwy skazani na pogardę wy
ksz tałc onego widza, ograniczeni zostali do roli jarmarcznych wesołków 
i nie próbowali nawet - z czego trudno im robić zarzu t - wyj. ć poza 
tradycyj ną koncepcję farsy. 

Nie starczy nigdy słów pochwały dla Moliere'a za to, że potrafił 

iść n iestrudzenie przeciw prądowi . że bez wahania zapożyczył u Wło

chów to, co było ich utentycznym bogactwem, że zrozumiał ową 

prostą prawdę: naj w żniej sza jes t gra. Na takim fundamencie, a nie 
na literaturze, ani na wystawne j inscenizacj i, budu je się prawdziwą 

komedię. Powróc ić do spraw elemen tarnych, tak jak dokona li t ego 
Lope de Vega i Shakespeare ! Wokół gry, jako podstawowego elementu 
widowiska, będzie organizowane przedstawienie. Dlatego że - i tu 
nie należy ulegać żadnym złudzeniom - gra określa styl, charaktery, 
int rygę, a ponieważ myśl także przejawia się w gr ze , więc gra ją 

form u je i tak przenika do głębi, że potrafi niekiedy przekształci (: jej 
tok. Mógłby ktoś pożałować, że Molier tak osten tacyjnie odwrócił się 

d wszelk ich romantycznych i l iryczn eh środków wyrazu, że urzeczy
wistn ił tę pierwszą z dwóch formuł , których nie udało się zrealizo 
wać ani poprzedn ikom, ani n ikomu innemu ze współczesnych, że 
wr szcie n ie próbował dokonać tego, co zrobili Włosi. Zal ten byłby 

zrozumiały, ale jemu geniusz wskazał inną drogę, a inspirac ji tej 
Fr nc ja zawdzięcza jeden z naj panialsz eh teatrów komicznych, 
jakie kiedykolw iek istni ały. To właśnie z olierem , w Molierze, ko
m dia włoska, a szczególnie komedia del l'a rte, przysłużyła ię fran
cuskiemu tea trowi komicznemu, umożl iwiając rnu niejako star t arty
styczny. 
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Byłob,y błędem sądzić, że ten dług w jakikolw iek sposób pommeJ
sza zasługi samego Moli ere 'a . Wykorzystał on wzor y obce w sposób 
ta k or yginal rry, że XVIII-wieczna Italia z Goldonim n a czele zwróci 
s ię do niego, by w jego twórczości szukać środków odnowienia na.rn
d owego tea tr u. 

W tym tak nowym prze dsięwzięciu pomogły mu okoliczności, 

a przede wszyst k im osobiste tarapaty : 15 lat spędzonych na prow in cji 
(połowa j ego s ce n icznej k ariery) zdala od k oterii l iterack iej awangardy , 
prowin c jon aln e zapóźnienie kulturalne, s tat us wędrownego k om edianta 
i różnorodna publiczność, ws zystk o to sprawiło, że w sw obodniej szych 
warunka ch d oj rzewał do wiellt iego przełomu , n ie l icząc się z w ymo
gami a k tualne j mo dy, nie na leżąc do żadnych ugrupowar'I literackich , 
będąc pierwszym k omedian t em Fran cji, n im zos tał je j największym 

kom ed iop isarzem . Zap almy więc świeczkę ow emu handlar zowi świec 

i wszystki m innym dosta w com, k tóryc h natarczywość i chciwość zm u
siły Moliere'a do opuszczenia „Illustre Theatre" i wy jazdu na pro
wincję. 

• • 
• 

Na początku swe j kariery Moliere zainteresował się t ea tr em włos

kim , s zukając w nim tego, czego nie szukal i ani jego poprzednicy, 
a ni współcześni , a więc nie intrygi czy środków inscenizacyjnych, ale 
działa n ia , postawy i co za tym idzie, un iw er salizmu postaci typowych. 
Jego geniusz n ie mógł pozostać w wąskim kręgu kom edii del.l'ar t e. 
Moliere krąg ten poszerzył, czasem ponad miarę, nigd y go jednak nie 
zniszczył. Jest to tym pra w dziw s ze, że pod koniec życia powraca do 
swej wczesnej inspiracji, schodz i z wyżyn komed ii cha r ak teru i odnaj
d u je widowisko totalne. Wykarm ion y na gali js kim r ea lizmie , z k tó r ego 
od czasu Patel ina nie potrafion o n ic wydobyć , wolny od romantycz-

20 

n,ych czułostkowoś ci * , k tóre kład ły się c1ęzarem na tea t r ze fran cuskim, 
d okonał przymie r za r ealizmu z tea tra lnym i konwencj am i. '::>tworzył 

w idowisko odmienne od teatru del!'arte, mnie j estetyzu j ące, m niej 
k onw encjonalne, ba rdziej zwar te, bardzie j kom iczne, bardzie j pulsu j ą c e 

prawdą życia , na wskroś fran cus kie , a le oszlifowane p rzy pomocy n aj 
lepszych t ra dycj i włosk i ch. 

[Z książk i: L'Esprit de l a Commedia de lt' A rt e dans le Tll~ dtre Frani;ażs. P a r is 
19501 

• Z reszt ą niezu peł n ie. Nie n::ileży za pominać o ta lticll utworach jak D on 
przeczyć, że język Moli e row s ki ch koch a n kó \ byw a niek iedy sentymenta lny, ze 
skłonnośc i ą cł o „p r~closite" , a n aw e t do namiętno ś ci. Czyż nie należy Jedna k 
widzi eć świadomego pa r od io w a nia w niek tórych pok rę tnych a ra besk a ch wyzna fr 
i zwie r zeń kocha n ków, i czy niektórzy amanci Molierowscy nie czuUby s ię na 
właściwym miejscu w teatrze m ari o n ete k? 

Ar le k in Br ig h ella , m arionetki wen eckie z xvm wieku. 
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Pierre- Louis Duchartre 

SCAPJNO 
Podobnie jak Brigbell a, jest Scapin „sługą do wszystkjego", ale w sytuacji 

kiedy Brigbella gotów jest posłużyć się sztyletem, Scapi n o woli s a lwować się 

ucieczką. Imię capina pocbodzi od „sca ppare" (uciekać, wiać ) i Scapino nigdy 
o tym nie zapomina. 

Scapino jest j ak szp ak, który bądź to odlatuje, bądź wraca, zn a czy swą 

obecność ćwierkaniem i szc zebiota n iem, lruwa tam i sam, znika i juź się z nów 
pojawia . 

My I jego p ozbawio na jest jakiegokolwiek ladu; zagmatw a każdą sprawę , 

zapomni o wszystttlm, ale nie p rzepuści źadne.f okazji wyłudze nia pieniędzy. 

S capioo kocha się jak p taki na wiosnę, a wiosna t rwa dl a niego caly rok. 
Nie je t ani Don Juanem, ani pyszalldem. Nie pragnie zdobywać księżni czki, 

po pTostu woli su b r e t k i. Miłość j est dlań samą przyjemnością, nie kompliku j e 
swoich r omansów, przechodzi od j ednej dziewczyny do drugie j . Daleki od zlo
wrogich i maJ<iawelicznycb intryg, gotów j est zawsze w naj lep sze j wierz~ prze
prowadzał: najbardziej niedorzeczny pomysl, poczęty w jego lekkomyślnym 

mózgu. Jest urodzonym łgarzem, ale a ni jego kłamstwa, a ni on sa m, nie są 

nigdy groźne. 

KOSTIUM SCAPINO 
Obszern y strój, jaki nosi Scapino na ryc1010 Collota, zadziwia swym po

dobieństwem do kosti umu romantycznego zbójcy, a tymczasem t o je t właśnie 

kostium służalców owej epoki. Tak ie k ostiumy, niemal identyc:1me w lcażdym 

szczególe, no zone były p r zez wszys t kic l1 zan nich około 1580 r., na co wska
zuje k olekc ja sztychów F ossard11 i przez wszyst kic h n iema! przedstawicieli bo
gatej cho6 niejed n or odnej familii zaruii ch . Aż do 1630 takie kost iumy obowią 

zywały na scenach włoskich, a nad wszystko w teatrach Mediolanu. Nieodzow 
nym elementem była t akże maska. Naj bardziej znany kostiu m Scapina, który 
we Francji przekszta ł cił się w Molier owskiego Sl<apena, .!est pochodną wszyst 
kich kostiwn ów, j akie nosil i sluiący, rozm aici bracia c zy synowie Brighelli, 
a także francu scy lo k a .i e. Ale l tu obowiązywała pewn a niewzruszo na zasada: 
kostium Scapi no szyty był zawsze z tkaniny w bialozielone pasy. Bohater „Pml
stępów Skapeoa" je t wprawdzie posta ci. przekSztalconą na franc u ską modlę, 

ale nie p odobna zap .mniec c jego włoskim r odowodzie. 
l'fajsJawn iejszymi aktorami występując mi w r oli Scap ino byli: 

iovanni Bissoni (zm. 1716), pelnił początkowo funkcję błazna u pewnego 
szarlatana, nastę p ru e pracował .iako kel ne.r w zajeźdZie, wreszcie wstąpił d o ze
społu Riccobonieg-o, któremu zapisa ł w testam e n cie ~·woje ruchomości. 

Alessandr o Ciavarelli (1793) s ław o · był ze swyeh lazzi i mimiki. 
c ameraoi (1796) sławny t alen tem komicznym i skłonnośc ią do obżarstwa 

(zmarł z przejedzenia). 
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SCARAMO crLE I MOLIERE 

Wiadomo powszechoie, że zespól Moliere'a grywał w Tb~atTe Royal na 
przemian z Wiochami. 

Wio i n i byli d.la Moliere•a Jedynie interesującymi kolegami po fachu . 
Można, j a k sądzę, przyjąć, że t o wlafoic oni u~wiadomHi mu tę prawdę, że 

nkt or, nie posiadajt\CY sztn.ki pantomimy i umiejętności im prowizac ji , jest t ylko 
zwykłym r ecytatorem i przekazując tek l tworzy iluzję nie lepiej od wypchane
go słomą maoekioa. Wyczuwa się, że Moliere z pasją obserwował grę tych Ju 
dzi, aktorów z urodzenia, kt6r:ty mieli we krwi cale dziedzictwo komedii 
dell'arte. 

O zafylości Moliere•a z Wiochami pisał Palapart, który często o nich mówil : 
„Któż zdoła przekazać urok Domenica [Biancolcllego] i naturalny wdzięlc 

szczerej twarzy Scaramouche'a? Ten wielki aktor ~toliereJ, a większy jeszcze 
autor, pozostawał w śc i lej uiżyłośc i z Włochami, lctórzy byli nie tyl ko praw
dziwymi aktorami, ale i uczci wymi ludimi : pnycbodzili we dwóch, tTzech na 
nasze kolacje". {„Oeuvres de Palapr t", 1'112.> 

Na jednym z portretów Scaramouche'a wyry t o napis: 

„To on był mistrzem Moliere•a, 
A jego mistrzynią była oatura". 

Gdz:ie lnd:tiej pisano: 

„Tak cbciatby być mistrzem w komedyi sztuce •.. 
Więc spTyciarz Elomire [Molll!re] działa w tym sposobie: 
Dni, noce poświęca rzemiosła nauce, 
w dłoni ma zwierciadło, mistrza p rzeciw sobie, 
T ajne Scaramoucbe'a sekrety przenika; 
Nie m a ruch u , pozy ni gryma u twarzy, 
By ich uczeń arcywielk iego komika 
Nie powtarzał setki i ty iące razy". 

Rymy te pochodzą z komedii „Elomire, ou les Medecin venges", napisanej 
przez Le B ou tangeT de Chałussay. Rzadkie eg"Zemplarze t ej k omedii opatrzone 
6ą ryciną L. Weyera, która przedstnwia 1nistrza Scaramonche' a ze skórą węgo

rza w ręku i ucznia j ego Elom ire a z lustrem, o łJ erwującego grę twarzy m i
s t rza. zachowało się Jeszcze jedno świadectwo: „o Scaramouche'u, k tóry j uż nie 
występuje, moźna powiedzieć : • Homo non peri i t , sed perlit arf itex• . Był t o na.i 
dosko na t zy z mlmów naszej epoki. folll!re, ten fra ncuski fenomen, nie pominął 

an i jednego występu owego włoskiego fenomen " („Menagian a. Notes posthumes 
de l\Un age. B u delo ", 1963), 

Mówiono w r eszcie, że toliłre przy,j J :rn wzór Scaramouche'a, gra jqc Sgann
reła w „Rogaczu :t urojenia": i oto nasuwa się smutn a refleksj a, że nic nie po
zostało i nic pozostać nie mogło z postaci Scar amouch e'a, którem u sam Moł i~c 

wystawił !;·wiadectwo szlachectw . car. m ouche schod:ti ze sceny j ako cień i po
zostaje cieniem nawet we wspomnieniach współczesnych. Zaledwie cztery lako
n iczne wzmianki z-na jdujemy o nim w pismach Mme de Sevigne i Tallement de 
Reaux. Bez Molll!re•a znalibyśmy go tylko z kilku sztychów. 

(Z książk i : P .-L. Du ha r t r e: La Commedia c!eH' A rte a t ses E nfan ts. 
Parls 1955! 
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Renć Bray 

AUTOR I i\.KTOR 
Kiedy Motiere-a u tor pisze swe utwory, .jego myśl krąży prawie nieustannie 

wokół pierwszego aktora zeSpol u, któremu także przeznacza najwięcej ról, wo
kół aktora Moliere•a. Jak ju:i: powiedziano, Motiere kreowa1 ponad trzydzieści 

postac i w trzydziestu komediac IJ. Nie brał udziału tylko w przedstawieniach 
„lłrabiny d'Escarbagnas" i chyba w „Krytyce Szkoły żon". Sobie samemu przy
znał wszystkie większe role, najdłuższe, n ajcięższe, najkomic-.<niejsze, aJe nie naj
bardziej groteskowe (i tak Maskaryla, a nie Jodeleta, KJiLyrlasa, a nle Anaks r 
ka), najbardziej dynamiczne, na,j§wietniejsze. 

Prócz l\lask:>.ryła I Sganarela imiona postaci, które kreował, mają cechy in
dywidualne: j eden jest tylko Arnoll, Orgon, Alcest, Dyndała, Harpagon, Pour
ceaugnac, Jourdain, Chryzal i Argnn. Trudno sobie n a wet wyobrazić kopie tych 
postaci: są nadto żywe, nadto cielesne, mają zbyt bogatą osobowoś~, są niepo
wtarzalne. Gdyby jaka,kotwiek z tych post ci wystąpiła w j eszcze jednej ko 
m edii, to komedia t a mu ialaby być kontynuacją pierwszej komedii. A komedie 
Motiere' a nie mają kontyn uacji, każda jest całością db siebie. Same nawet 
imiona postaci kreowanych przez '1oliere•a, są generalnie biorąc bardziej z.indy
widualizowane. Geront, Leandcr, Ernst, Klcant, Aryst przez swą oczy\\ i t<1 
etymologię rzy przynależność do tradycji są zawołaniami niemal pospolitymi 
i równie anonimowymi jak Starzec z greckiej tragedii. Jourdain, Dyn dala, 
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Pourceaug n ac n ie mają tak bezosobOW<'go charakteru. Imię Arnolfa pochodzi 
ud średniow iecznego patron a r ogaczy, a jednak Motiere nie U1'nal za stosowne 
kolejnego oszuka nego ama nta nazwać tym imieni m, z którego raz ju:t z:robil 
tak świetny użytek. 

Ten fakt wyznacza granicę :za tosowa ni, maski w Molierowskiej komedii. 
Arnoll, J ourdain. Harpagon zachow uj:i pewne cechy swych farsowych proto· 
piastów, ale każdy :z n ich m a swój indywid ua lny żywot, fakt dl a maski n ie
osiągalny. To nie są po~nci, te s~ indywiduPo . 

I tak Moli~re, tworząc dla siebie rolę, ni czuje _ ię ogra niczony własnymi 
możliwościami ak torskimi. Z całą pcwnośc · ą wykony t u je swą chrypkę jako do
datkowy e lement konliczny, kiedy nie może jej ukryć, przekazu je .ią JUeowaoej 
przez siebie postaci. Jest przecież św iadomy bogac twa środków, którymi dy p a 
n uje. Będą c w ielkim aktorem, miał w sobie t e wszystkie predyspo:zyc je komicz
ne, k tórynli jako autor obdarzył pn;eznaczone sobie posta ci sceniczne. 

Poszuki wanie człowieka w postaciach scenicznych, któ r e sam dla siebie po
wołał, byłoby zajęciem jałowym. Był to bowiem cZłowiek zdolny ożywić każdą 
postać. Jedynie pewne cechy fizyczne mogły byt 5talą wszyslkjch kTeow anych 
przezeń postaci. n i Orgon, ani Argan nie mogli byc wysocy i smukli, ponie
waż Moliue 1>yl wzros t u średniego i krępej budowy. Szerokie usta, duty no. , 
grube waym, krzaczaste b rwi, śniada cera będą stanowiły wspólne cechy fizycz
ne wszyslldch jego postaci, nawe·t wbrew charakteryzac,ji. le j akże będzie s i 
zmi n.iala osobowość: od Skapena do Alcesta, od Sozji do Orgo na, od Arnolfa 
do Jourdaina. Dalby dowód niełada subtelności, kto potrafiłby wśród tych 
sprzeczności dojrzeć twarz samego ktora. Ale mamy go właśnie w tycJ1 najr oz
maitszych postaciac h, które kreował: ta różnorodność 5wiadczy o wysokiej r n
dze t a lentu, a to dowodzi wiel kości aktora. 
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KOSTI MY MOLIEREA 
. Dawno j uż stwierdzono, :te Mol iere miał swój ulubiony kolor, a był niDI 

zteło~y (z d~datkiem żól~ego), że groteskowe pos!Jlci ubierały się w jego teatrze 
na zielono, ze len właśme kolol' dominował w jego mieszkaniu, a przynajmniej 
w ~ego ostatnlm mieszkaniu, l<tórego opis utrwalony zostaJ \ in\\entarzu. Czy 
to Jest zgodne z prawdą? 1 Jaki tąd można wyciągnąć wniosek? 

Nie przeprowadzono dotąd systematycznych badań w tej kwestii. Trzeba się 
zatem opierać na inlormacjach innentarza z r. 1673. NaJezy przede wszystkim 
stwierdzić, że w owym czasie (tzn. pn:ed śmiercią - przyp. tłum./ Moli~re nie 
dysponował wszys tkimi bWOimi kostiumami teatra lnymi. Przechowywał tylko te 
które były mu aktualnie potr~ebne. ' 

. [ ... ] „Podstępy Skapena" grano po raz pierw zy wiosną 16'11 r ., dlaczegoż 
w~ęc brak w inwentarzu kostiumu Skapena? Zbyt l>liska była jeszcze data pre
miery,_ aby l\.l~lie~e mógł j uż zrezygnować z roli Skapena . Inwentarz wymienia 
natollllast stróJ hiszpański, a z lakoniC2nego zapi u wiadomo że składał się 011 
z. pantalon~w, . płó.ciennego płaszcza, satynowego surduta h~towanego jedwa· 
biem. PrzyJ_muJe saę l!azwyczaJ, że to był kostium Don Garcie•a. c:zy to możli 
we, by _iohere prze~howywał ciągle kostium związany z rolą, :z którą aktor po
zegnaJ su~ ostatecznae w 1661 r.? I czy płaszcz płócienny pn.y toi postaci Do 
Garcie'~? ~zyź nie jest to właśn ie ko li um Skapena? wszak Neapol był po: 
rządami Hlsipanów, a płócienne okrycie najstosowniejsze jest dla sługi [ ... ] 



Dysponujemy obecnie dokładnymi i pewnymi informacjami o dwudziestu 
kostiumach Molil!re•a, :i bez więl•szego ryzyka blęd u możemy zrekon t ruować 

pięć innych kostiumów, \\ tej liczbie dwudzie~Lu pięciu kostium(>\ , odnajd u
jemy dziesięć, w których na pewno występu .i e ko lor zielony: chodzi mianowicie 
o t rzy ko~tiumy Sg· narela z komedyj „ lalże1istwo przymuszone", , ,Don Juan" 
i „Lekarz mimo woli", ko tlum Alcesta, Don Pedra, Sozj i, Pa n a Pourceaugna c, 
Klitydasa i pana Jourdai n, a iakże kosti u m l\lorona ze sztuki „Księ.i. niczk Eli 
dy". w opisie ośmiu kosti u mów nie wymieniono koloru zielonego; są to: czer
wony satynowy kostium Sganarela 1. „Rogacza z urojenia", piżmowy ( b rązowy) 

kostium Sgauarela ze „Szkoły mężów" I zlocisty kostium Sganarela z komedii 
„Miłość lekarzem", następnie niebies 1<0-r6żowo-ż61ly kos ti um Lizandra, czarny 
Orgona, piżmowo-cierwouy Dandina, czarny Uarpagoua i czarn o-liotetowo-zloty 
kostium Chryzaln. :ue też nie podob na twierd.zić k a tegorycznie, że w tych ośmin 
ko tiumach nie bylo zielonych dodatków, które mogły przecież ujść uwadze spo
rządzn.i ących inwentan •• iedem kostiumów wymienion o nie podając ich barwy: 
Masknryla z „\Vartogłowa", Doranla (był Lo jednocze nie kosti um Licyskasa 
z „Melicerty") i Karycydesa z „Natrętów" oraz trzy inne, które zidentyfikowa
łem jako ko tiu my Ska pena, Pastena i Turka \ „Sielance" . 

Nie ulega wątpliwości, że k olor rielony jest z sadniczym elementem teatra l
nych kostiumów Motlłre'a. Często wy tę11uje k olor :i;ólcy; inne bar wy poj awiają 

się nieregularnie: czarny wiąże się z postac ia1ni mieszczan: Orgona, Harpagona, 
Ch.ryula. Czyżby więc zieleń mini moc komiczną? Odnaleziono niedawno poe
mat z 1605 r . pt. „Arcygłupiec", w którym zieleń jest k olorem błaznów i waria
tów; Charles Sore l w swoim „Pasterzu szalonym" przyznaje zielen i moc maglci 
ną . Tym sposobem nie zdołamy jednak wyja>i ni ć, skąd w mieszkaniu Moli6re•a 
taka przewaga ziele ni : zi e lone bowiem były obicia, portiery, li.ranki , dywany 
i inne tkanJny dekor acyjne. Zieleń występowała także w kos ti umach Armandy, 
tak jak to od no towano w inwentarzu z 1673, a wszakże Armanda n ie grała ni 
gdy ról charakterystycznych. A może należalo by przyjąć, że zie l eń była po 
prostu w modzie? Jak by nie było, MoH~re szczególnie sobie tę barwę upodobał . 

Mógłby ktoś dopatrzyć się w tym przesądu , l\Ioże zieleli miała chronić akt.ora? 
.4.lcest, podobnie jak pan Jourdain, przypina sobie zie lone wstążki, pan Pour
ceaugnac n osi zielone podwiązki, :zielone pióro i zielony sza lik. Zastanawiające 

upodobanie . 
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[Z ksiątk : M olter H amme d " Th ~citre . Par 195 41 

Teksty: G. Attingera, P. L. Duchartre'a i R. Braya przelożyla 
Janina Pawlouriczoica 

Smaraolo 

Bohdan Korzeniewski 

INTERMEDIA 

PIERWSZY WYSTĘP BALETU 

( o twierający przedstawienie) 

Hiacynta z Oktawem, ZeTbine ta z Leandrem, Skapen z Sylwestrem, 
Neryna z Karolem wybiegają z różnych stron zmagając się z wiatrem. 

OKTAW 

Wiatr, wiatr, wiatr, 
Wiatr już chmury rozwiewa. 

LE AND ER 

Wiatr, wiatr, wiatr, 
Wiatr rozkołysaJ drzewa. 

HIACYNTA I ZERBINETA 

Wiatr, wiatr, wesoły wiatr, 
SpadJ na drzewa i śpiewa, 

SKAPEN 

Co mówi wiatr, 
Swobodny wiatr? 
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SYLWESTER 

Co śpiewa wiatr, 
Zuchwały wiatr7 

RAZEM 

Wiatr śpiewa skacząc z obłoków, 
Ze jedna jest wiosna w roku 
Wiatr szepce w Uściach, w ukryciu 
Ze jedna jest młodość w życiu. 

NERYNA 

W śpiewie, w szepcie, w szeleście 
Mówi: młodzi jesteście, 
l\lówi: młodość przechodzi, 
Mówi: bądźcie więc młodzi. 

NERYNA Z KAROLEM 

Tak, młodzi, tak 
O, tak. 

Tak mówią wiatr 
I ptak, 

Tak mówią mową swą, 
Kiedy lecą, gdzie chcą. 

SYLWESTER 

Kto z wiatrem zwiedził świat, 
Ten z wiatrem za pan brat 
Ten mowę wiatru rozumie 
Ten w lot pojmuje, co szumi. 

SKAPEN 

Wiatr szumi pośród gałęzi, 
Mnie wiatru nikt nic uwięzi, 
Wiatr gwiżdże skacząc po drodze: 
Ja, wiatr, gdzie zechcę, tam chodzę, 
Wiatr śpiewa ukryty w drzewach, 
Ja, wiatr, co zechcę, .to śpiewam. 

OKTAW I LEANDER 

Ukłońmy się wiatrowi! 

IDACYNTA I ZERBINETA 

Wiatr ukłonem odpowie. 

CZWORO MŁODYCH 

Wietrze młody, szalony, 
Wymień z nami ukłony. 

wszyscy 
Wietrze, szalony, młody, 
Wietrze złotej pogody, 
Który nam świat odmieniasz, 
Na wszystkie świata strony 
Nieś wszystkim pozdrowienia 
I sam bądż pozdrowiony. 

Wiatr, wiatr, wiatr 
Z obłoków spadł, 
Odnawia świat, 

Odmienia świat. 
Wietrze, wietrze, wietrze, 
'I,'yś nam brat. 

(wybiegają) 

(Argant Geront warcząc z wiatrem starają się zbliżyć do siebie) 

ARGANT 

Wiatr, och, co za wiatr! 
To wichura prawdziwa. 

GERONT 

Głowy nam pour wa, 
Wiatr, wiatr, och, ten wiatr! 

RAZEM 

Napada podle, krycie, 
Ten wicher, ten wichrzyciel. 
To skacze tam, lo tu, 
Już mi nie starcza tchu. 

ARGANT 

Już ml nie starcza tchu. 

GERONT 

Już mi nie starcza tchu. 

ARGANT 

To rzecz oburzająca. 
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On mnie ciągle potrąca, 
Ten łajdak wiatr, 

Ten wiatr. 

GERONT 

To na żarty zakrawa, 
On mnie szarpie za krawat, 

Ten łobuz wiatr. 
Ten wiatr. 

ARGANT 

Okropność, że tak muszę 
Gonić za kapeluszem! 
GdZ"ież jest godność człowieka, 
Gdy kapelusz.„ 

GERONT 

Kapelusz! „. 

ARGANT 

Gdy kapciu z ucieka! 

GERONT 

Niech go pan łapie, błagam. 

ARGANT 

Co też pan? Sam się zmagam 
Ostatkiem już sil. 

GERONT 

Cz-y coś połecznie znaczę, 

Gdy kapelusz mi skacze, 
To naprzód, to w tył? 

ARGANT 

On na godność nie zważa, 
On nas obu znieważa, 

Ten wiatr, wiatr, wiatr, wiatr. 

GERONT 

On szaleństw nie powściąga, 

On nam obu urąga, 

Ten wiatr, wiatr. wiatr. wiatr. 

OBAJ 

Szaleje wiatr, pędzi wiatr, 
Omiata świat, zmJenia świat, 
Ugania wiatr po światach, 
Z zuchwalcami się brala, 
Napada nagle, skrycie 
Ten wicher, ten wichrzyciel, 
Hula wiatr, mlody wiatr, 
Burzy świat. 

ARGANT 

Chce nas nastraszyć może, 
Chce nam jeździć po głowie, 

Ten cały wiatr. ten wiatr! 

GERONT 

Ja kres temu położę, 
Kto ja jestem, się dowie 

Ten cały wiatr, ten wiatr! 

ARGANT 

Wichura nie wichura, 
Ze muą on nic nie wskóra, 

Ten nędzny wiatr, o nic! 

GERONT 

Ja również nie pozwolę 
Wiatrowi na swawolę, 

Jeszcze on pozna mnie. 

OBAJ 

1JjarZD'lić wiatr! 
Nazbyt się rozzuchwala.„ 
Okiełznać wiatr! 

Nadto sobie pozwala, 
Są sposoby na szał, 
Chciał wojny = będzie ją miał. 

(wychodzą walcząc z w iatrem) 

33 



Maska francuska z XVlll w. 

DRUGI WYSTĘP BAL TU 

(przed drugą częścią sztuk i) 

(Hiacynta, Zerbineta , Ner yna, Oktaw, Leander, Skapen, Sylwester, 
Karot). 
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RAZEM 

Wiatr, wiatr, wiatr. 
Wesoły wiatr, 

\Viatr, wia.tr, wiatr, 
Z obłoków spadł, 

Zanurzył się w zieleniach 
I cały świat odmienia, 

l\Ilody wiatr, 
świeży wiatr, 
Rzeiki wiatr. 

ffiACYNTA 

Wiatr przysiadł nad strumieniem, 
Łowi w wodzie promienie. 

ZERBINETA 
Naręcze światła niesie, 
Sypie światłem po lesie. 

OKTAW (do Hiacyntu) 

świat dla miłości stroi 
Naszej: mojej i twojej. 

LEANDER ( clo Ze rb inety ) 

Bla kami loże mości 
Nas"Cej, mila, miłości. 

ZERBINETA 

Chustą światła powiewa, 
Przyzywa nas i śpiewa. 

SYLWESTER 

Co mówi wiatr? 
Młody wiatr? 

SKAPEN 

Co śpiewa. wiatr? 
śmiały wiatr? 

NERYNA 

Posłuchajcie, co śpiewa, 
Posłuchajcie, co szumi 

We 1>ly wiatr, młody wiatr. 

NERYNA I KAROL 

Dobre rady nawiewa. 
Temu, kto słuchać umie, 

Ten leśny wiatr, polny wiatr. 

WSZYSCY 

Wiatr mówi wszystkim wokół: 
.Jedna jest wiosna w roku, 
Jedno słońce w błękicie 
I jedno tylko życie. 
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SKAPEN 

A młodo· ć, wiatr powtarza, 
Raz tylko się przydarza. 

NERYNA 

Tak, młodzi, tak, 
O, tak! 

Tak mówią wiatr 
I ptak. 

NERYN A I KAROL 

Radę nucą 

Tak swą, 
Kiedy lecą, 

Gdzie chcą. 

WSZYSCY 

Och, wietrze, wietrze młody, 
Wietrze jasnej pogody, 
Chowasz się wśród gałęzi, 
Nikt ciebie nie uwięzi, 
Wszędzie swe tańce wodzi z, 
Bo gdzie zechcesz, sam chodzisz, 
Wszędzie twa pie · ń rozbrzmiewa, 
Bo co zechcesz, to śpiewasz. 

'Viatr, wiatr, wiatr, 
P ogodny wiatr, 
Wesoły wiatr 
Z obłoków spa.dl. 

Wietrze, wietrze, tyś nam brat. 
Wiatr, w iatr, wiatr, 

Zuchwały wiatr 
Odmienia świat. 

Wietrze, wietrze, tyś nam brat. 
(wybie gają) 

(Argan t i G eron t wchodzą bardzo zmę czen i) 

ARGANT 

Och, ten wiatr, ten wiatr! 
Jeśli to potrwa dłużej, 
To cały ład nam zburzy, 
Naruszy cały ład, 

Ten wiatr, ten wiatr, ten wiatr. 

GERONT 

To tam skoczy, to tu! 
Napada i w twarz dmucha 
Ta podła zawierucha, 
Nic można złapać tchu. 

Och, wiatr, ten wiatr, ten wiatr. 

ARGAN'l' 

On nam, panie kochany, 
Nawieje jakieś zmiany 

Ten wiatr, ten wiatr, ten wiatr. 

GERONT 

Ja nic uznaję zmian, 
Nie znoszę. pan? 

Lubi pan wiatr, ten wiatr? 

ARGANT 

Pan pyta? Niby skąd? 
Z prądem pływać? Pod prąd? 

GERONT 

Z wiatrem lecieć? Pod wiatr? 
Gdybyż to człowiek zgadł. 

ARGANT 

Budzi się człowiek z rana 
I widzi: już Jest zmiana. 

GERONT 

Zaledwie przetrze oczy, 
Swiat inaczej się toczy. 

A RG ANT 

Lecą niebem obłoki ... 

GERONT 

Lecą ziemią potoki... 

ARGANT 

Wszystko wciąż się prześciga ... 
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GERONT 

Wszystko drży, skrzy się, miga ... 

ARGANT 

W błyskach, w iskrach, w promieniach, 
Ws'l:ystko wciąź się przemienia. 

GERONT 

\V 'l:giełku, w łoskocie, w gwane, 
Wszystko wciąż się prz twarza. 

ARGANT 

W tym błyl>kaniu, w tym szumie 
Ja wyznać się nie umiem. 
Pan coś 'l: tego ro'l:umie? 

GERONT 

Nie, ja nic nie ro'l:umiem. 

A RG ANT 

Czasy mkną, lśnią, mifl:'ocą. 
a. co, P3 tam się, po co? 

Czy 11a11 s ns iego chwyta? 

GERONT 

Niech pan nawci nie pyta! 

RAZEM 

Ach, jak to wszystko pędzi, 
Ach, jak gna wciąż i w zędzie, 
Chmury, wod~· i czas! 
Szyb iej niż oka mgnienie, 
Wio ny, łata, je lenie 
$cigają, mijają nas. 

A w z tko pnez ten ·wiatr, 
Ten wściekł)' wiatr. 

Wiatr, wiatr, wiatr 
Omiata 'wiat, 
Odmienia świat. 

Och, wiatr, wiatr, wiatr, 
Och, co za wiatr! 

(wychodzą) 

Maska Arleldnn z XVIII ". (Fran cja) 

TRZE 1 vVY TĘP B LETU 

Hiacynta, Zerbineta, Okta w , Leander, Skapen, SyLwes ter, Neryna, Karol 

HIACYNTA 

Tam po niebie wysokim 
Błądzą białe obłoki, 

Ściga je wiatr, 
l\'lłody wiatr. 

ZERBINETA 

Tu po lasach, po łąka.eh, 
Jasna woda się błąka, 

Goni ją wiatr. 
Młody wiatr. 

OKTAW (do Hiacynty) 

Spójrz, co odbila fala, 
Obłok wodę odnalazł. 

Jak ciebie ja, 
Jak ja. 
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LEAoNDER (do Zerbinety) 

potkał ię obłok z wodą, 
Ciche rozmoWY wiodą, 
Jak z tobą ja, 
Jak ja. 

NERYNA 

I Jak chłopiec z dziewczyną 
Oboje razem płyną. 

NERYNA I KAROL 

Aby biegnąć i płynąć, 
I zniknąć, i przeminąć„. 

Tak, mlodzi, tak, 
O, tak, 
Tak, mlodzi, tak, 
O, tak. 

SKAPEN 

A wiatr śpiewa i szumi 
I uczy ich rozumieć 

Ten swój szum, ten śpiew. 

SYLWESTER 

!\loże sekret odgadną, 
Nim przepłyną, przepadną 

Wśród zieleni, wśród drzew. 

SYLWESTER 

Co śpiewa wiatr, 
Młody wiatr? 

SKAPEN 

Co szumi wiatr, 
Ciepły wiatr? 

WSZYSCY 

Wiatr spada z jasnych obłoków, 
Wiatr biega w złotym okryciu, 

Spiewa: Jedna jest wiosna w roku, 
Szumi: jedna jest młodość w życiu. 

Tak śpiewa wiatr, wiatr, wiatr. 
Tak szumi wiatr, wiatr, wiatr, 

Młody wiatr, 
Swieży wiatr, 
Ciepły wiatr. 

ARGANT, GERONT 
(sta j q na boku) 

Wciąż wieje wiatr, wiatr, wiatr, 
Szaleje wiatr, wiatr, wiatr, 

Wściekły wiatr, 
Srogi w iatr, 
Groźny wiatr! 

ARGANT 

Słyszy pan? Wrogie wieści 
Ten wiatr szerzy, szeleści, 

Siepce coś, 
Szemrze coś, 
Siumi coś. 

GERONT 

Słyszy pan? W szumach, w szmerach 
Chce strach na nas wywierać, 

Syczy coś, 
Dysiy coś, 
Jęczy coś. 

NERYNA (do mlodych) 

Słuchajcie, co wiatr gada, 
Kiedy z obłoków spada. 

SKAPEN, SYLWESTER, KAROL 

I po łąkach się tarza, 
I wodzie wciąż powtarza, 

CZWORO MŁODYCH 

Ach, wodo, jasna wodo, 
Dokąd cię fale wiodą? 
Czy nie wiesz, wodo żywa, 
Ze mijasz, że przepływasz? 
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WSZY CY 
(z grupy pi erwszej) 

Tak mówi wiatr, wiatr, wiatr, 
Tak nuci wiatT, wiatr, wiatr, 

Leśny wiatr, 
Polny wiatr, 
Wolny wiatr. 

ARGANT 

Czym jątrzy wiatr, wiatr, wiatr? 

GERONT 

Czym stra zy wiatr, wiatr, wiatr'? 

OBAJ 

Gróźb nawet nie ukrywa, 
Szumi: w zystko przepływa, 
Chmury, wody i czas„. 
Życie, ludzie, zdarzenia, 
W zystko ci~gle się zmienia 
I wszy tko godzi w nas. 

Tak grozi wiatr, wiatr, wiatr, 
Tak judzi wiatr, wiatr, wiatr. 

ARGANT 

Jednak nadejdzie zima, 
Trzeba wit:c cza zatrzymać, 

Zamrozić, uwięzić czas! 

GERONT 

Przetrwać choć do jesieni, 
Może nic się nie zmieni, 

Zatrzymać, zamrozić czas! 

OBAJ 

Nie będzie, nie stani nas'? 
Więc wszystko przejdzie, zginie? 
Wszystko z wodą przepłyn ie? 
Wszystko martwy czas zmiecie? 
Wszystko z wiatrem przeleci? 

Tak szumi wiatr? 
Zimny wiatr? 

SKA PEN 

Zanurzcie się w zieleniach, w promieniach, 
Tańczcie w słońcu, które ciało ozłaca, 

Gdyż wstąpicie kiedyś w smugę cienia, 
Kto tam wstąpił, już nigdy ole wraca. 

Maska Pantalona, xvll- XVIII w. (\Vlocby). 

W prOl:'famie wykorzy tano il u stracje z ksiąiki P.-L. D u ch a rt re• a „La 
Commedia dell'Arte et ses En!anls", Paris 1955. Na s . 5, 7, 8, 9 - miedzioryty 
J , B. Prob1ta w,r; J . J . SchO blera, 1729 r. Na s. 1, 12, 13, u, 15, 16, 17, 19, 20, 

23, 28, 29 ryci ny z kolekcji J. Ca llota (1622 r.J 

REPRODUł CJE WYKONAŁ HENRYK DERCZYiifSKI 
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W REPERTUARZE TEATRU POLSKIEGO 

MOLIERE - „PODSTĘPY SKAPENA' ' 

ANTONI CZECHOW - „TRZY SIOSTRY'' 

PETER SHAFFER - „KROLEWSKIE ŁOWY SŁOŃCA" 

W PRZYGOTOWANIU 

ERNEST BRYLL - „RZECZ LISTOPADOWA" 

W REPERTUARZE SCENY K AMERALNEJ 

EDWARD ALBEE - „CHWIEJNA ROWNOWAGA" 

SAMY FAYAD - „JAK OBRABOWAĆ BANK" 

S. I. WITKIEWICZ - „SONATA BELZEBUBA" 

W P RZYGOTOWANIU 

TADEUSZ RÓŻEWICZ - „SMIESZNY STARUSZEK" 

SP IS RE C l 
S t r. 

B . K o r z e n i e w s k t, Dl.aczeg o tak? 4 
V o 1 ta i re, żywo t Moll~re'a 11 
Tea tr Mo1f~ r 'a 

G . A t t i n g e r. Mol iere i kom ed ia d"ll'ar te 16 
P .- L . D u c h a r l re , Scapi no , Kos tium Scapino , scaramou elte t Mo -
li~re 22 
R . B r a y, A u to r t ak to r , Ko stiu my M o!tere'a 25 

B . K o r z e n l e w s k i , Inderm edta . 29 

BRYG ADIER SCENY : 
ANTONI KOŁACZEK 

K I EROWNIK TECHNICZNY : 
llflROSŁAW DZIKI 

K IEROWNI C Y PRACOWNI: 

KR AWIECKIEJ DAMSKIBJ : 
W AND A PRECKAŁO 

K RAW C KIEJ MĘSKIEJ: 

JÓZEF PRECKAŁO 

PERU KARSKIEJ DAMSKIEJ : 
ZOFI HEJ N E 

P ER KARSKIEJ MĘSKIEJ: 
MlECZYSŁA W WOJCZY~SKI 

SZEWSKIEJ : 
MIKOŁAJ BRAT ASZ 

M C OEL ATORSKlEJ : 
ALOJZY CZEPUŁKOWSKI 

STOL RSKIE J : 
MICHAŁ PRAJSNER 

1ALARSKI E J : 
TADEUSZ CHĄDZYl'il"SK I 

T APICERSKJEJ: 
RYS Z ARD TKACZYK 

SLUSARSKIEJ: 
RYSZARD MOSTOWICZ 
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