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Miłość to mistrz nic lada; 
ona w jednej chwili 
Czyni z nas coś, 
czym przedtem nigdyśmy nic byli. 

„Szkoła żon" 

n yn t.picorn jogo k'ólow<kioj mości. Poquoli
na, urodził się w Paryżu w zamożnej rodzinie 
mieszczańskiej. Początkowo uczył się w kolegium 
jezuickim w Clermont, gdzie kształciła się mło
dzież szlachecka, a podobno uczęszcz'lł nawet na 
kurs teologii w Sorbonie. 

W r. 1642 zetknął się z grupą aktorską rodziny 
Magdaleny Bej art, z któn.1 związał swe losy . 



J. B. MOLIER8 ·--------

Zrzeka się tytułu, jaki miał odziedziczyć po oj
cu, mimo jego sprzeciwów, wydobywa schedę po 
matce, 630 funtów i zakłada wspólnie Illustre 
Theatrc w Paryżu, a kiedy ten zbankurtował 
otwiera nową salę w Marais, by po ponownym 
upadku i wyjściu z więzienia za długi, w Cha
telet, wyruszyć na prowincję. Wykształcenie i ta
lent czynią z niego kierownika trupy , dla po
trzeb której p ls 2'e i przerabia farsy i komedie 
gra, reżyseruje. Zdobywszy sławę w ciągu prze~ 
szło dziesięcioletniej tułaczki osiedla się w 1658 r. 
wnz z trupą w pobliżu Paryża a następnie w 
stolicy. ' 

Za protekcją brata królewskiego, ks ięcia 
d'Anjon, dochodzi do spotkania z młodym Lud
wikiem, szykującym się do objęcia władzy i two
rzącym swój dwór. Molier zgłasza gotowość 
swych usług i w ten sposób zawiqzują się nici 
najdziwniejszej przyjaźni pomiędzy Królem Słoń
ce i Molierem - wędrownym komediantem. 
Zażyłość ta dała literaturze i teatrowi fra ncus
kiemu_ jeden z najwspanialszych i najśmielszych 
ta len tow. 

Na zamówienie dworu i korzystając z 0 pieki 
królewskiej Molie r tworzy szereg komedii, tra
gedii i baletów, doskonaląc swe utwory, w któ
rych atakuje śmiało zakłamanie, pruderię, świę
toszkostwo, nieuctwo i p r zywileje urodzenia . Raz 
po raz król musi go brać w obronę. przed na
paściami wrogów, których Molier atakuje na 
scenic, wystawiając ich na łup publiczności. 
W jego sztukach po raz pierwszy występują 
śmies zni markizowie i damy , 

Do najświetniejszego okresu jego działalności 
należą: „Szkoła żon'', „Don .Juan", „Mizantrop", 
„Swiętoszck'', „Skąpiec", „M ieszczanin szlachci
cem", „Uczone białogłowy", „Amfitrion". 

W roku 1662 Molier bierze ślub z młodziutką 
Armandą Bejart, występującą zarazem aktorkq 
trupy. 
Małżeństwo to stało się przyczyną wielu jego 

kłopotów. Dzięki zabiegom kompozytora Lulli 
odsunięty od zaszczytów dworskich , a a ta kowa
ny coraz ostrzej przez wrogów, odsunięty jest 
pod koniec ż •cia od łask król ewskich. Lud
wik XIV ugruntowawszy a bsolutyzm nic potrze
bował już pomocy Moliera i siły jego śmie chu. 

17 lutego 1673 roku na czwartym przed3tawie
niu „Chorego z urojenia " do s taj e krwotoku, 
słacnie, a po knvotoku umiem. W komedii tej 
proroczo przewidział reakcję lekarzy na swoją 
chorobę i zgon. Dwóch w ezwanych k<;ięży , pa
mięta j<icych „Świętoszka " odmówiło mu ostat
nich sakramentów , a lekarze pomocy. Dopiero 
za w~tawiennictwcm krola zgodzono się pogrze
bać go na cmentarzu nocą, ponieważ ówcześni 
aktorów nic chowano w poświc;conc j ziemi, jeśli 
się przed śmierci<! nic w yparli swc.';\o z01wodu. 

PRZEDMOWA 

Wiel2 osó b boczy!o si ę zraz u na tę ko medię; 
1ecz śmiech publiczn o ści prz:?chyU! s zalę i z::z 
rw ty niechętnych ni -:: zdolalu z bawić je.i pow:J
dzenia. które ml w zu pel no śc i u;ystarcza. 

Wiem, że spodzieu;ajo. się po mnie, )Jrzy spo
s :ibn o ści. oglc szenia me_i kom2dil drukiem, ja
kiejś przeclmou;y będącej zara.zem odpowied z ią 
m:Jim czn_o rom ·i obroną d 7 ie1a . Zapewne, ii do
syć mam do ::au:dzi.ęczania cs'.J bom, które obc/a
r ;:yly mą sztukę u znanie1n, by m się pac ,,.uu;al cło 
obcu;lązku bronienia ich sąd u przeciw zdaniu 
innych ; jednnk u;szystko z; rawi e, co móglbym 
rzec w tym przedmioci.e , r;:nn i2śc iLem„ już w ma
lej r c zprau;ce, ułożonej w p~ st aci. d!ala9u, z któ
rą nie u;iem je szcze , c:J u c.z: ynię. 

Po myst do te90 dial.cg u lub - jeśli kta u; oil 
- kcm.edyjki. prz ys zed ł mi d q l u;y po clrngim 
czy tr,ecim prz.edstau;ieni u sztuki. 

Bau:iqc pewnega u;ieczo ru w zna jomym cl :nnu, 
przyzna łem się clo sw eqo p :J·myslu. Natychmiast 
.wrlla zl się kt c ś komu 2am i.c1r mój tak przypadł 
do smak u, iż nie tylko zciclięcal mnie, bym go 
rozu;inąl, ale nawet sam zająl się 1uykon'.ln iem. 
Zc/um io71y bylem w ist ocie, gcly u; d u; a dn i. póź
ni ej poka z.at mi rzE cz ca lq, skre ś l o ną u; sp:Jsób 
cloprc11rcly o 1ciele u;utu:on1i cjszy i clou: c ip n i.c j
szy, niżbym to j a. zd ofa ! u c:yn i ć , l ecz z!J 1r i'.:'rajq
cq zara ze m rysy zb!;t dkl mnie i;och!ebne: lęka-
1em się, by mnie n ie oskarżono, 1c razie gclybym 
wystau:ir to c/ ~ i e l o, ii; u: y:::e bra l em s;; bi c pnhu;a
ly, kt ór ymi autor nmi.e obcl ar :w. 
Oko liczno .'ić t'.l by'a p :: u; ::i rl zm; iż dla zrozumia

iych względów o8iqgal cm się z tlkoiiczeniem pro
jektu. Jednakże tyl e osób nal eqa. na mnie co
dziennie, bym g:J icykonal, że ni e u:iem jzszcze 
c z teyo u;yn i kni~ ; ou:'.l ni epe u:n '.l ść jest przy
czyną, że n ie wkl :idam te tę przedm'.Ju;ę tc9a, co 
uka"'e się w „Krytyce", w razie gdybyrn się na·· 
myślil ją 1cysta1c i ć. 

Gdyby t'.J się sia lo , to jecl11nie JJ O t o, po wta
rzam ,raz jes2cze , aby 7;omfrić puhlicz.n ~ ść ::;a 
na zbyt subtelne u;ycl ziu:iani e peu;nyc:h osób, 9d11ź 
co clo mnie, nważam, że ci :J syć j estem i:;oms:czo 
ny ~~mum pawcdzeni em k omedii. Go cl zę się, aby 
u:s.zy stkie sztuki. kt ór:?. w przysz l·ości nap ! zę, 
sp'.J tkaly s ię w tych f erach z tym i sennymi z;1-
rzutam:, byleby i re szta p ::; tci ::; cllc! mi się tuk 
>~ mo . 

J. B. Moliere 



SŁOW KILKA 
o 

SZKOLE ŻON 
15:~~9!il!!I amy tu komedię, którą historia literatury 

uważa za epokę w dziejac:1 francuskiego teatru 
równą co do doniosłości „Cydowi" Corneille'a: 
zarazem jest ona z wielu względów epoką 
w twórczości Moiicra. Ale gdybyśmy nawet nic 
od razu spostrzegli różnicę, powinna nas ostrzec 
reakc ja, jaką . ,Szkoła żon" wywarła w umysłach 
wspólczcsnych, u jednych oburzenia i krytyki 
u drugich, namiętna polemika czyniąca z niej 
długotrwały „wypadek dnia" liwiadczą. iż było 
w tej sz tuce oś zasadniczo nowego, zrywającego 
ostatecznie z wielu utartymi pojęciami. 

Na pozór ta sama tradycyjna historia: zazdroś
nik wyprowadzony w pole przez kobietę . 

Ale z tej stv.rcj fabuły wyłania się tu już no
woczesna komedia obycza jowa, komedia chara
kterów, komedia psychologiczna, realistyczna 
i nawe t jak chcą niektórzy - komedia dydak
tyczna .. ,sztuka z tez<t". Wreszcie, miejscami, ko
media ta daje już zapowiedź nowoczesP.ego dra
matu. Czy nic za dużo tego wszystkiego? Ani 
trochę. · 

Komedia charakterów. Tu wystarczy jedno sło
wo; role zazdrośników dawnego teatru, można 
było niemal grać w masce ; Arnolfa - nie. 
Ma on już swoją fizjonomię i to dość złożona. 
Jest to na ogół przyzwoity człowiek, wcale nie 
dureń; ale mający w pewnych kwestiach swoje 
pojc;cie i pudający ofiarą tych pojęć, swego cha
nddcru. .Jest to zamożny mieszczanin paryski, 
z pretensjami do szlachectwa, umiejący żyć z lu
dźmi, otoczony szacunkiem, pow. swoją manią, 
która u znających go bliżej daje mu źdźbło śmie
szności. Ale pod dobrodusznymi pozorami jest 
to natura osch ła , samolubmi. dokt!"yncr i pedant. 
I chce być mędrszy niż życic i dlatego okazuje 
się odet't głupszy . Zatem Arnolf to już charakter, 
podczas gdy Sganarel był jeszcze na wpół ogól
nikiem. 

Anusia, będąc również kobietą - i jaką! - jest 
zarazem c h a r a k te r em, produktem pewnych 
określonych warunków: to rzeczywida młoda 

Tom.II.Pa.o . nJ . ..,,. . 

Rycina do „Szkoty żon" z u:ydania zbiorowego 
dziet Moliera z roku 1718. 

I dosyć będzie umieć mojej przyszłej żonie 

lUodlić sic;, kochać mąża i prząść na wnceionie 
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dziewczyn" , na iwna , ciemna, głupia, ale tym wy
mo .vniej wc:clająca instynkt płci. 

"'1awet ta para służby odbiega już od kon '1en
cjonalncgo „sługi": mówią prawdziwą gwarą 
ch ł o p ką (w komedii pisa nej wierszem!) i są 
fra ncuski m chloocm n ;:i, sc~ nic. 

Ten sam zasadni czy krok naprzód w prowa
dz"niu akcji. Tutaj l\folicr idzie jeszcze dalej 
o ty le, iż · keja t:J. ściśle wypływa z charakterów. 
Arnolf przez swoj ą doktrynę eh e , aby Anusia 
była głupia ; i vv ła śnic <:' -,,icki tej głupocie jest 
ona bez obron y wobec i.:$tynktu, bez krytycyz
m u wobec p icrv.rszcgo, kto jej szepnie słodkie 
słówko . 

. '\rnolf jest niby polityk, który pragnąc utrzy
mać lud w pożąd;rncj ciemnocie wydaje go na 
lup p ierwszego z brzeg u agitatora. Akcja jest 
prosta do ostatecznych granic: trwające przez 
pii;ć aktów qui p:ro quo płynie zupełnie natural
nie z amb' cji Arnolfa i paplarstwa Horacego. Co 
wi~cej, Molier przeprowadza w niej pomysł rów
nie s zczęśliwy , jak podnoszący myśl utworu: za
zwycza j ko cha jąca się para sili się oszukać ty
r ana; tu , przeciwnie, Anusia przez naiwność, 
Horacy przez młodzi eńczą nieopatrzność, powia
dam iają Arnolfa o każdym swoim kroku: i oto 
ten tak przewidujący człowiek wiedząc wszyst
ko , nie zdoła niczemu zapobiec; bezsilny jest wo-
bec praw życia. • 

Zarnzem , dzięki temu pomysłowi , akcja prze
nosi się pon iekąd w duszę Arnolfa: każdą jego 
scenę kończy monolog, nic mający na celu sa
mego tylko zabaw iania publiczności , ale zdający 
·prawę z d rgnień jego duszy. Tak oto Molier czy
ni nas tu świadkami ewolucji wewnętrznej, jaką 
przechodzi człowiek . . . . . 

Ta e w o 1 u c j a n a m i ę t n o ś c l czym z teJ 
wczesne j komedii Moliera studium, którego nie 
spotkamy - zda je m i się - później i zaI?ewnia 
jci oddzielne r.'liejscc. stanowiąc zarazem Jeszcze 
jeden dowód śmiałości i samorodności jego ge
niuszu. 

J eszcze jedną rzecz widzimy tu, którą będzie
m y obserwow ali później nie raz: mianowicie, iź 
JVIolier w sposób nie znany dotąd. przekracza 
'.! ran ie~ komedii, stwarzając podwaliny nowo·
Ćz2 '.lego dr a m at u, który jest nie czym innym 
niż tragedią ludzką przeniesioną w świat prze
ciętnych ludzi i codziennych uczuć. To ~tu~ium 
uczucia dojrza łego mężczyzny dla młode] dziew
czyny, ta namic;tność przekre ślająca. cale jci::o 
życic , gotow a posunąć się do sp?dlema - mozc 
do zbrcdni - nabiera tu a kcentów praw~y, zła-; 
god zone j , ale nie zneutralizowanej kom1cznym1 
rvsami. 
·W ·eszcie ostatni punkt: „Szkoła żon" jako ko

m edia „dydaktyczna"„. Dydaktyzm Mol~er~ 
leży w czym innym. Żyje on w epoce , w ktoreJ 

MoLier w roli 
Sganarel l.a 
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tworzące się nowe społeczei1stwo pozostaje j L·s z
cze pod naciskiem wszelkich autorytetów, m ocno 
już trącących stęchlizną: autorytetów filozofi cz
nych , lekarskich , obyczajowych te. Do tych o -
tatnich należała władza ojcowsl a , mężow ka , po
jęta jako ucisk cudzego życia, j ako t riumf sta r 
czego egoizmu maskowa nego w ielkimi s!owami. 
lVIolier to dziecko swobody, ten c, gan - artysta 
dławi się w tej atmosferze; wie zres ztą z w!;:is
nych doświadczeń , ile fa łszu jest w tym · róles 
twie świętego komunału: w&. li na w szystkie 
strony pięśc ią w szy by. aby wpuścić świeże po
wietrze; że tam ktoś przy tym może dos ta' za 
p3leni a płuc, to tr udno„. Molie r zaw sze i wszę
dzie opowiada się po stronic życi a , choćby 
p rzeciw sobie, choćby t e odwieczne . n ieub l gal
ne prawa życia mia ły s t ratować jego samego. 

Tadeusz Boy-Żcletiski 
(wyjątki) 
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REŻYSERA 

Francuski te atr, literatura , filozofia są racjo
nalistyczne. W Polsce n ic zawsze tak było; po 
v icku oświccC'nia, po o "wiccc n i wiC'ku pozy ty
wizmu. Po r a z tr zeci m amy racjona li:un, niosący 
nnm o~wiecenic naszego wicku: m arksizm. 

, 

Obiektywne warunki w których żyjemy, wiel
ka szkoła rzetelnego m ·ślenia, chęć by żyć sztu
ką, miliony egzemplarzy w danych drukiem kla 
sy ków literatu ry - zrobii swoje. 

T ea tr polski wciąż głodny jest pobudza j ącej 
pożywki , o czym św iadczy t ak żywotne nim za
inte C' owanie'. 
Zasadniczą cC'ch•l fra ncusk ich teatrów artys

tycznych jes t niC?przcrwana ciągłość tr<idycji kul
tu ralnej, świadom ' jej w ybór, unikaj ący m echa
n icznego histor ycyzmu, twórczo nawiązując ' do 
!.)rzeszłośc i w nowatorski m uj ę iu odrywającym 
się od mieszczańskich poj ęć tea tru . 

„Arnolf" w „Szkole żo n" - jes t nrnrionctką 
z szopki. Śmieje ~ię k onw nejona lnic, 'miechem 
przylepionym do wielk ie j twarzy . To p rzypomina 
nadnatura lnych rozm i rów maski, n akładan e na 
glowq i wyrnż jqce śmie~h w greck im teatrze 
a ntycznym. Okł;:; danic kijem to konw e nans, ob
rzą d przyjqty w s ta ·oży tncj Grecji. rytuał. jak 
w ia domo nicp~zerwanic od raw iany przez ty
s iąc lecia , po dz i ś d zic1·1 zachowany dzi ki średnio 
wfoczncmu teatrowi Judow m u. Bezbolcs c okla
d2nic kij em, jak i uch ;, la nie sic: od razów i g ro
te3kowc głowy ucieka j ący h - to racze j panto
mina . balet w teatrze d wo r kim, C 7~ wędrow
nym, a lbo świątcc zn::i rozrywka cechowych r ze
mieślników, bawiących się w teatr, to także pól
naboż ńs two. a pól - za aw a w j asełk a . Ale 
w ża dnym r aze n ic m agio tam być mew~· o k om
pleksach, urazach psychicznych i klinicznych 
obja wach. 

D REŻYSERA 11 

Anusię ze „Szkoły żon" mógł Molier trzymać 
w więzieniu i nie wyn ikała s tąd żadna psychicz
na skaza. Przeciwnie - Anusia to sama czułość 
nieukryw a na . n ic znająca za hamowań. J k do 
świat a garnie się ona do szczci ś cia. Arnolf przed
stawia tylko myśl, pewną metodą wychowawczą 
na jlepszej szkoly dla przyszłych żon. Myśl jest 
logiczna , kon„ckwentnic wprowadzana w życie . 
Cóż kiedy życie zaśmiało się z tej przebiegłości 
umysłu. Zacho\.v a ć Anusię w pierwotności i od
osobicniu, a wówczas nie zepsuta przez książki 
i Judzi będzie ty li o żoną Arnolfa. Oto systema t. 

Ale słodycz to ni ::i zep ucie . I A nusia okazała 
tym szczerzej nieskażone odruch v serdeczności 
na widok pierwszego młodego IT;ężczyzny. Sy
stemat obrócił siei przeciwko Arnolfowi. Ale 
myśl fałszywa. jak niep!""awdziwa koncep::ja 
świata , jak jedna z tych , co Z'.ldziwiającym ba
lastem wysypu je sic: z historii filozofii - nie 
dyskwalifikuje umysłu ludzkiego, nie zwalnia 
człowieka od myślenia, tylko czyni go tragicz
nym tworem natury. 

Ta p rawda o ludzkim życiu jest tre ścią „Szko
ły żon"'. 
Oczywiście postać Arnolfa w miarę rozwoju 

akcji nabiera t ra<>icznego w yrazu. Postać Arnol
fa niC' jest wstrętnym dziwakiem , groźnym ty
ranem, lubieżnikiem, niem al obłąkańcem . opci
tanym przez kobiet _. Molier potrafił całą sym
patię zwrócić k u swej postaci. Historia Arnolfa 
może być historią - tarzcjącc00 się Moliera , sto
rzcjąccgo się męża młod j ślicznej aktorki. 
Mężczyżni każdc "o stulecia siedzący na wi

downi wi dzą dobrze, że jeśli roli Arnolfa nic 
gra ją je szcze :-ia scenic swego życia - to ro la 
ta zapewne ich czeka. Zresztą nie wiek o dgrywa 
zasadniczą rolę, a świadomy obskuratyzm boha
tera, jego oschłość, samolubno ść , doktrynerstwo 
i peda 1tyzm. Arnolf chce być mądrzejszy niż 
życie i dlatego okazuje się odeń głupszy . 

Arnolf ma czterdzieści la t, a gdyby na sceni ·~ 
był odrażający s tarzec (tak zresztą w tradycji 
pol~kicj najczęściej grano) z wsz •stkimi atry
butami mi szczańskiego prawdopodobieństwa -
to odrrrociziłyby go od publ iczności i problem po
kazany byłby od zewną trz, by łby wydany o nim 
z zewnątrz. A przecież dzieło sztuki mówi o wnc:
trzu człowieka . 

Oto rozróżnienie środków od celów. Oto dys
ta ns do ro li. O to ró i:nica między grą intclektu"a l
ną wewnętrzn4, z poz ru tylko zimną w prze
ciwieństwie do wyż_ wających się w naturaliach 
a ]\torów, oddalających postacie i problem od wi
dza. 

Sympatia na o. za ogarnia postać sztuki, a wi
dząc jej bł ęd y umy~łu w ybacza usposobieniu. 

J. B. 
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o 
KUPCU 
SZWABSKIM 

Po jednej z bitew, owej wcjny przez trzy dzie
siątki lat trwającej, oddziały marude rów zawle
kły do Kosza lina po\ ietrze mo rowe. Ludzie md rli 
niczym muchy na mrozie. Nic r; o magały a ni msze 
po kościoł eh, odymiania, zaklęcia, zioła, a na
wet czary. Zaraza coraz bardziej nis zc zyła lud
ność, tak że na Chełmskiej Górze, gd zie byl 
cmentarz, n ieboszczyków do w spólnych dołów 
grzebano, bo nie sta ło r<1k do k op·rnia . 

Los nic ominął i domu kupca, Joachima Reicha, 
co ze Szwabii przyby ł, w rynku z' skladumi sic; 
rozsiad ł i dw<i szkuny z towaram i po światach 
rozsybł. Kupiec ów bardzo trwożl!wy o swe ży
cic, a przy tym s!GJPY, już. wcześn iej sklepy z:im
knął i wypłaty wstrzymał. Octe m s ię nacierał, 
piwo z gorzałką pił i do ludzi tylko przez z·1pa
lcną pochodnię gadał. Jednak przczo rno:';ć kazała 
mu jedynaka swego. Hansa do wierzycieli posła.'.:, 
aby długi spłaci!i, nic chcia ł bowiem przez icl1 
śmierć uszczerbku na majątku po nieś ć. yn za 
drugim powrotem z cięż. im wo I ie>n p ic niędz.' 
pod samym progiem padł. Zadri:a ł n c ich i na
wet po pieniądze nie chcia ł si gnąć , <liści bał 
się też aby pachołkowie miejscy . co t rupy po 
ulicach ściągali, lub rzezimieszki jakoweś, m ie
szków przy Hansie leżących sobie ni przywłosz
czyli. Kazał więc żonie owe guldeny z mieszkiem 
przynieść z ulicy. Joachimowa syna martwego 
ujrzawszy na ciało padła ze szlochem, zachłan
ności mężowskiej zlożccząc . .Jednak upomniana 
wróciła mieszek przynieść i złoto musiała zliczyć 
czy się z rachunkiem zgadza. 

Sama dnia tego jeszcze zachorzab, a wtedy 
Reich co rychlej K szalin opu ścił, na kon złoto 
biorąc i do Slawna, do swego dru kgo składu 
pośpieszał. Wielce sobie jeszcze .ó!o\?ał , że stra
że grodzkie musiał przekupić , aby go za mury 
wypuszczono, co w czasie za;,azy było ze>.lrnza nc. 

Zostawiona sobie kobict:..1. p rzez slużbę roz
biegłą opuszczona, wróc'wszy do zrriysłów po 
stracie syna próżno pomocy wzywała . Kiedy 
straże ją naszły, Joachimowa z v;ycic;czcnia gło
dem dogorywająca, a nic zQ razą ruszona, gasnq
cym głosem męża przeklinała. Pochowano ją jak 
i innych na Chełmskiej Górze. 

„ 
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~a.raza powoli wyga::;Ja i ludność poczc;ła wra
c<Jc do opuszc:conych domów . 
Ktoś przybyły do Sl:.lw n· opowiedział Reicho 

wi o tym jak ;'.o na jego kona!· i ja k go i jego 
m~j ątck. po śm i erci prz eślado, ać poprzysię" l a . 
N1crnzme zrobiło si c; .Joachimo v i, coś tam m<1-
mrcbł p rzez ch wilę . a potem prędko o sta n do
mów i sk ładćw rozpytywać zaczą ł i czy porzą 
dek wraca do m · sta . 

Upewni\\ i,,;y s ic: . że zara za wygas ła , skoro świt 
mieszki n1 konia przytroczy ł , wozy kazał ż vw
nością wyl<1dow ć , podziewając się, że w Ko
szalinie bn;k jedzen ia będz "c i co rychlej wyje
chał. Spodziewał się ok.res zarazy z nadwyżkci 
sobie odbić. · 

Aliści, _jakby n~ urnk, najpierw oś się roz
pękła w Jednym wozie i czasu poro zmitrężono. 
Potem burza i pioruny konie popłoszyła i m rok 
zbyt wcześnie zapadł, a tu dopi ero Sianów mi
nięto. Ra ich pos ta nowił jednak do miasta do
~rze~. <?dy więc na Chelm~ką G{lrę w jechano 
1 JUZ miasto w d le byle widać odetchnął z ulga . 
~Vt~dy jednak śei~~n nilo się jeszcze bardziej 
1. p10runy znowu b1c poczęly. Kon pod kupcem 
s~c; spłoszył. i pan~ na ziemie; oba lił, a sa m po
biegł po les ie, kwil': .okropny niosąc. Inne konie 
w uprzężach rwać się poczęły, wozy do rowu 
ści 'J.gając. Nim się kto opatrzy! jeden z nich przez 
leżącego Reicha przetratował. 

W pomroce trudno s ię rozpatrzyć b ło. Złoto 
kupca z koniem gdzieś zginęło, on sam ciężko 
zachorował. a słu d zy żywność rozwlekli. 

Tak to chciwość na szwank go narnzila wie
lokrotny, zaś ludzie jak zapowie t rzonego unika
li, bo mćwiono, że to sama nieboszczka w ierz
eł~owca uszczypn ęła . od czego się tumult zaczął. 
Nikt rozsądny jednak temu wiary nic da aby 
stateczna kupcowa nawet oo śmierci konie sku-
bać miała. • 
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Przedstawiamy du;a ?.cie r s:e p . C zeslaw:i Ku

rk1ty, czlonka K!ubt! Litcrackieg:; Ziemi Kosza

liiiskiej. 

C. Valerii Catulli Liber 

Wróbelek 

(Passer deliciae .mea puellae ... ) 

Smutni są dziś czciciele Kupidyna 

I Wenery których liczba tak wielka, 

Bo straciła dzisiaj moja dziewczyna 

Ulubieńca i pieszczotkę - w róbelka, 

Którego bardziej niż własne oczęta 

Lubiła, bowiem słodki był i samą 

.Ją znał, jak znają matkę jej dziewczęta. 

Na kolanach siedział wieczór i ra no 

Spędzając chmurki pani swojej z czoła 

Cwierkał przepięknie skacząc dookoła. 

On teraz idzie przez ciemną drogę -

Tam, skąd jak mówią - nikt nie powraca. 

Bądźcie przeklęte Orkusu złowrogie 

Podziemia, gdzie piękność pic;kno zatraca! 

1955 

Tłumaczenie wolne: Czesław Kuriata 

POECI POMORSCY 

• 

Teatr 

A głowy kamienie wyrastają 

na drodze do miejsc szczerych 

rośliną wschodzi i umiera uśmiech 

gra człowieka goni lasy zła 

Poszli tancerze - brzegami rzeka lśMi 

Pieczone jabłka trzymają królowie 

cieszą się clowni z kukiełek ustawionych 

jelenie szybko przechodzą na rogach 

księżyc biały brzuch do gwiazdy zwraca 

Mędrcy dosiedli - rzeki śmieją się białe 

Nad krzesłem gra się rozpoczyna 

gonitwa oczu i myśli bezkształtne wody 

słowa gromadzą się w mosty rozlane 

pierwsze upadną krople i potop 

Zobaczono grzywę - a km'l się nie ukazał 

15 

Cz s ław Kuriata 

Wrzesień - miesiącem odbudowy 
Warszawy 

Ze składek na SFOS powstały 
setki obiektów kulturalnych 

w całej Polsce 
Składka na SFOS 

to zaszczytny obowiązek obywatelski 

• 
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AKTOROM POMAGALI 

Przedstawienie prowadzi: 
KAMILLA IŻYŁOWSKA 

Kontrola tek.stu: 
HELENA S CHODOLSKA 

HrawcłJ: 

JAN GAWKOWSKI 
JÓZEF KRÓL. 
HALINA BANACH 
TERESA GRZYWIŃSKA 

Peruk.i i uczesania : 
ZOFIA WOŻNIAK 
HALINA OPALIŃSKA 
MARIA FALK OWSKA 
JADWIGA TALARCZYK 

Stolarze: 
CZESŁAW PRUSZYŃSKI 
IGNACY WALENDOWSKI 

Malarz: 
FRANCISZEK PIĄTEK 

Modelator: 
TADEUSZ PAWLAK 

Farbiarka: 
APOLONIA KUŻMIŃSKA 

Tapicer: 
WŁADYSŁAW TEODOROWICZ 

Światło: 
TADEUSZ NOWICKI 

BrłJgadier sc llłJ : 

BRONISŁA Vv SZ DKOWSKI 
MARCIN NOWACK I 

J\icrownih Teclmiczn~: 
JÓZEF KARBOWIAK 

Afżs:z; w,ydaje D)Jrehcja Balt,ychief!O Teatru Dra
mat,ycz11ego im. Juliusiw Słowachie~:o w Koszalinie 
Opracowanie i uhlad Ta deusz Alehsa11drowic:::: 

Dyrektor 
i Kierownik Artustyczny 

T. ALEKSANDROWICZ 

Kierownictwo Literackie 

JÓZEF GRUDA 

JAN PUGET 

Dyrektor 
Administracyjny 

MAREK HOROWICZ 

S E Z O N 1961 - 1962 

PREMIERA 1. 9. I 961 r . 

Słupsk 

Zamówienia 

na bilety zbiorowe 

przyjmują biura Teatru 

Koszalin 20-58 

20-59 

22-67 

Słupsk 24-11 

34-76 

o r a z „ O R B I S ·• 



Cena 2 zł 

uO ' 

l\'f-'. / ; [ ~ KZG Koszalin D-1067 2000 p:ip . klient a !• . 6 ! 1. 


