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( ... ) Moliere to wybuch pełnego, 
zdrowego śmiechu; to ten jedyny 
w świecie śmiech francuski, twórczy, 
dobroduszny, ludzki; to ów śmiech 
Rabelais'ego, ale ujęty w karby, pod
dany surowej dyscyplinie sceny, po
ruszający niby motor potężnej 
machiny całym światem żywych po
staci. Cały niemal śmiech, jaki dźwię
czy w późniejszym teatrze francus
kim, jest echem śmiechu Moliere'a. 
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Arnolf chce być mędrszy mz zycie 
i dfatego okazuje się odeń głupszy. 
Ten tak przewidujący człowiek wie
dząc wszystko, nie zdoła niczemu 
zapobiec; bezsilny jest wobec praw 
życia. 



O „SZKOLE ŻON" 
I JEJ GŁÓWNYCH BOHATERACH 

( ... ) Zachwyt, jaki wywołała „Szkoła żon" u jed
nych, oburzenia i krytyki u innych, namiętna po
lemika czyniąca z niej długotrwały „wypadek 
dnia" świadczą, iż było w tej sztuce coś zasadni
czo nowego, zrywającego ostatecznie z wielu ut.ar
tymi pojęciami. 

Na pozór tedy, jak powiedzieliśmy, ta sama tra
dycyjna historia: zazdrośnik wyprowadzony w po
le przez kobietę. Ale z tej starej fabuły wyłania 
się tu już nowoczesna komedia obyczajowa, ko
media mieszczańska, komedia narodowa, komedia 
charakterów, komedia psychologiczn.a, realistycz
na i nawet - jak chcą niektórzy - komedia dy
daktyczna, „si.tuka z tezą". Wreszcie, miejscami, 
komedia ta daje już zapowiedź nowoczesnego dra
matu. Czy nie za dużo tego wszystkiego? Ani 
trochę. 

Komedia charakterów. Tu wystarczy jedno sło
wo: role zazdrośników dawnego teatru, nie wy
łączając „Szkoły mężów", można było niemal grać 
w masce; Arnolia - nie. Amoli nie jest tą ma
rionetką, tym bezosobowym „Kocmołuchem" czy 
Sganarelem, wyprowadzonym na scenę jedynie po 
to, aby był oszukany i wyśmiany. Ma on już swo
ją fizjonomię, i to dość złożoną. Jest to na ogól 
przyzwoity człowiek, wcale nie dureń; ale mający 
w pewnych kwestiach swoje pojęcia i padający 
ofiarą tych pojęć, swego charakteru. Jest to za
możny mieszczanin paryski, z pretensjami do sz.la
chectwa, umiejący żyć z ludźmi, otoczony szacun
kiem, poza swoją manią, kitóra u 2lllających go 
bliżej daje mu źdźbło śmieszności. Ale pod dobro
dusznymi pozorami jest to natura oschła, samolu
bna, doktryner i pedant. I chce być mędrszy niż 

życie i dlatego okazuje się odeń gl1JiP6zy. Molier 
w komediach swoich daje nam długi szereg pe
dantów nauki, łi.teratury etc.; tutaj mamy pe
d a n ta p rak. ,t y cz n ego życia. 

( ... ) I Anusia jest zdobyczą nowego teatru. Iza
bela w „S~ole mężów" mimo niezaprzeczonego 
wdzięku była również jeszcze ogólnikiem, była 
k o b ie t ą. A1nusia, będąc również kobietą -
i jaką! - jest zarazem charakterem„. 

Tadeusz Żeleński-Boy 

( ... ) Historia jest :niby bardzo prosta: z jednej 
strony st.ary zazdrośnik, z drugiej młoda dziew
czyn.a, kitórej podoba się ładny chłopiec. Ale co 
z niej Molier zrobił? Z kim się nie porachował? 

Za Arnolfem stoją wszystkie autorytety i hie
rarchia: porządek społeczny, władza opiekuńcza, 

prawo, diabeł, mora1ność oficjalna i Kościół. 

A przeciwko tym wszystkim potęgom młoda gęś, 
w której, na dobrą sprawę, obudziły się tylko 
zmysły. I tej gęsi Molier przyznaje rację. Przyzina
je rację życiu przeciwko autorytetom. Słuchając 

tych wszystkich bluźnierstw, co czas pewien my
ślałem sobie, że gdyby to nie Molier, kto wie, 
czy Urząd Ko1ntroli Moralności nie wystąpiłby 
w obronie Arnolfa. Tyle tylko, że w tej jednej 
z najzuchwalszych komedii, jakie kiedyko]wiek na
pisano, „życie" i „instyn!kty" oznaczają jedno
cześnie oświatę i swobodę. Anusia zaczyna jedno
cześnie myśleć i kochać, wstydzi się, że jest głu
pia, a Arnolf straszy ją smolą w piekle i nie bez 
słuszności dowodzi, że ciemnota pozwala znosić 

głupotę i przymus. Jest w tej komedii ,wcale do
bra zapowiedź osiemnastego wieku i naturalnego 
człowieka. Tyle tylko, że natura znaczyła wtedy 
niemal to samo, co rozum, a prostaczek, czyli 
człowiek naturalny, człowieka wo1nego od feudal
nej niewoli. 
Stąd zaufanie Moliera do uczuć i instynktu, 

wielka radość, że dziewczyna wyrwie się („.), prze
stanie wierzyć w piekło i pójdzie z tym, kto się 
jej spodobał. Szczęśliwe zakończenie jest oczywi
ście, pełnym zresztą wielkiego wdzięku, ustęp

stwem na rzecz konwenansu (zachwyca mnie za-



wsze to igranie z prawdopodobieństwem u wiel
kich klasyków) , małżeństwo młodych kończy przy
godę. Ale przecież nie w tym kryje się optymizm 
sztuki. Arnolf już przedtem został wykpiony. Wie
my, że naprawdę zmusi biedną dziewczynę do 
małżeństwa, ale wiemy .także, że zostanie r-oga
czem. I cieszy to zarówno nas, jak i Moliera. 

Jan Kott 
(„JAK WAM SIĘ PODOBA' ', PIW 1955) 

„Pewien czlowiek prosH Sokratesa o radę, czy ma 
się żenić, czy nie. Filozof odpowiedzial: „Którqkol
wiek z tych dwóch rzeczy wybierzesz, będziesz żalo
u:al swego wyboru." 

„Przywary żony trzeba albo 
W pierwszym przypadku twoja 
sza, w drugim - ty sam." 

Warron 

Diogenes Laertlos 

tępić, albo znosić. 
żona stanie się lep-

wedle Aulusa Gelllusa 

„Nie wystarczy dużo wiedzieć, ażeby być mądrym." 
Heraklit 

„Nadaremnie traci czas, kto chce pouczyć • czlowieka 
rojqcego sobie, że ;uż jest mqdry." 

Demokryt 



(.„) Walka, jaka zawrzała okolo „Szkoły żon", 
jest w zakresie komedii tym, czym dwadzieśc1.a 

lat wprzódy walka o „Cyda" Corneille'a byta 
w sferze tragedii . Cala publiczność nie uprzedzu
na, z nie spaczonym .~makiem i pojęci~m. zachu:y
ca się tą komedią; natomiast obóz „wykwintr,,i.f' 
i pedantów staje przeciw niej, odsądzając ją ;;d 
wszystkich zalet: a zawistni pomnażają ,w tej 
okoliczności szeregi przeciwników Moliere'a. Pow
stają liczne broszury, pamflety, parodie ... Król, 
ubawiony może tą literacką wojną, zachęca Mo
liere'a do podjęcia obrony swej sztuki. Moliere 
pisze „Krytykę Szkoły żon" (Critique de L'eco!e 
des femmes, 1663). 

Moliere 

KRYTYKA SZKOŁY ŻON 
(fragment .sceny trzeciej) 

urania 

Ach, i czemuż tak późno ?„. 

Kl i mena 

Przez litość, droga, każ mi podać jakieś krzesło. 

urania 

(do Galopina) 

Fotel, prędko. 

Kl i m e na 

Ach, Boże! 

Urania 

Cóż się stało? · 

Klimena 

Już nie mogę. 



urania 

Co pani jest? 

Klimena 

Serce mi ustaje. 

Urania 

Może wapory? 

Klimena 

Nie. 

urania 

Może rozsznurować? 

Klimena 

Nie, Boże, nie. Och! 

Urania 

Cóż to więc za cierpienie 
dolega? 

Klimena 

odkąd pani tak 

Przeszło od trzech godzin, a nabawiłam się go 
w Palais-Royal. 

Urania 

Jak to? 

Klimena 

Za karę za moje grzechy, widać, poszłam zoba
czyć tę lichą ramotę: „Szkołę żon". Dotąd czuję 
ściskanie koło serca. Sądzę, że się go nie pozbędę 
przez jakie dwa tygodnie. 

EI i z a 

Patrzcie, państwo, jak to człowiek ani wie, kie
dy nań spadnie choroba. 



urania 

Ja i kuzynka musimy mieć zatem jakąś od
rębną naturę, gdyż byłyśmy przedwczoraj na tej 
sztuce i wróciłyśmy do domu zdrowe i rześkie 
jak nigdy. 

Klim e na 

Jak to! Widziałyście? 

Ur ri n i a 

Tak, i wysłuchałyśmy od początku do końca. 

Klimena 

I nie przyprawiło cię to o konwulsje, droga? 

urania 

Nie jestem tak delikatnego zdrowia, chwała 

Bogu. Zdaje mi się, że ta komedia raczej byłaby 
zdolna uleczyć kogoś niż przyprawić o chorobę. 

Klimcna 

Ach, Boże, co pani mówi? Możesz taki sąd pow
stać w umyśle, posiadającym należycie ubezpie
czoną hipotekę zdrowego ro~ądku? Możnaż, jak 
pani czyni, bezkarnie kruszyć kopie z istotną pra
wdą? I jeżeli chcemy być sprawiedliwi, istniejeż 

umysł tak zgłodniały lada jakiego błazeństwa, aby 
mógł sobie podobać w niedorzecznościach, którymi 
ta sztuka jest naszpikowana. Co do mnie, wyzna
ję, że nie mogłam się dosmakować ani jednego 
ziarnka soli w tym wszystkim. Owe b o ci a n y 
wydały mi się szczytem złego smaku, c i as t ko 
z e ś m i et a n ą przyprawiło mnie o mdłości, 

a już przy zupie myślałam, że dostanę wymio
tów. 

Urania 

( ... ) Jeśli mam mowie szczerze, uważam tę ko
medię za jedną z najzabawniejszych, jakle wyszły 
spod pióra jej autora! 



Klimena 

Ach, męki przechodzę, doprawdy, sluchaj1ąc ta
kiego mniemania; nie uwierzy pani, jak mnie do
tkliwie boli taka opaczność poglądu. Godziż się 

osobie o pewnym poziomie znajdować uciechę 

w sztuce, która obraża na każdym kroku wstydli
wość i kala wyobraźnię? 

Urania 

( ... ) Proszę, chciej pani wymierne bodaj jedno 
z miejsc, które cię tak uraziły? 

Kii mena 

Trzebaż szukać innego niż scena Anusi, w któ
rej powiada, co jej wziął Horacy? 

urania 

I cóż w tym nieobyczajnego? 

Klimcna 

Och! 

urania 

Proszę, chciej powiedzieć. 

Klimena 

Pfe! 

urania 

Ależ wreszcie? 

Ki mena 

Cóż tu można jeszcze powiedzieć? 

urania 

Co do mnie, nic zgoła nie widzę. 

Kimcna 

Tym gorzej. 

urania 

Ja sądzę, że tym lepiej. Oglądam rzeczy z tej 
strony, z której mi je pokazują, i nie 0

1

dwracam 
ich, aby się doszukiwać, czego nie trzeba. 

Kimena 

Uczciwość niewieścia. 

Urania 

Uczciwość niewieścia nie zasadza się na strojeniu 
minek. Nie ma żadnej potrzeby chcieć zawstydzać 
cnotą osoby naprawdę cnotliwe. Przesada w tym 
przedmiocie gorszą jest niż w jakimkolwiek in
nym„. 

Przelożyl Tadeusz Żeleński-Boy 

„Każdy z nas ma swój wlasny charakter - i ten 
jest naszym bogiem, sprawcą szczęścia lub nieszczę
ścia." 

Menander 

„Zly to lekarz, który stosuje lekarstwo gorsze od sa
mej choroby." 

Sofokles 

„Niepowodzenie może zla.mać tylko tego, kto dal się 
zwieść powodzeniu." 

Seneka 

„Jakże uroczą istotą jest czlowiek, jeżeli jest czlo
wiekiem." 

Menander wedle Stobajosa 

„Nie obwinia1 okoliczności, gdy sam jesteś SJn'awcq 
su:o ich nieszczęść.'" 

Katon Starszy 

„Może bóg potrafi zachować rozum w milości.'' 

Publlus Syrus 
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„Szkoła żon" została napisana i za
grana po raz pierwszy w Paryżu, 
w Palais-Royal, w roku 1662. Rolę 
Arnolfa grał sam Moliere; Anusię 
grała panna de Brie. 

Materiały do programu zaczerpnięto ze Wstę
pu Tadeusza Żeleńskiego-Boya do „Szkoły _żon''.: 
Sentencje i aforyzmy pachodzą z pubhkac3i 
„Myśli srebrne i zlote" (wyd. Wiedza Powszech
na, 1958). 
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