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Inscenizator utworów dawnych posiada jeden 

szczególny przywi lej : uzyskuje prawo do zaży~~ ś~ i 
z tymi pisarzami, których sobie dobiera . Oczyw1sc1e 

ma tutaj swobodę nieograniczoną, gdyż może swo

jego znakomitego partnera nie pytać o .zgodę. Zn.a~ 
ke rnity partner-klasyk dobrze wychodzi na tak1~J 
za żylośc i, jedynie wówczas, kiedy nie nabiera o~a 
cech poufałośc i i nie doprowadza do poklepywania 

znakomitości po ramieniu. („.) 
Sadze że moja zażyłość z Moli<!rem wolna jest 

od ta.k iej" poufałości. Wyrasta ona z przekonania, że 
prawdziw ie wielki twórca pozwala sie stale na nowo 

odk rywać . W przypadku Moliera okazja do tych od.

kryć jest zup~łnie wyjątkowo. Molier, jak Szeksp.1r 

c ieszy sie od wieków pelnym uznaniem. To uznanie 

prowadzi do rzeczy groźnych: staje się uznaniem 

łatwym . Wielki twórca, który zdobył sobie na świe
cie n i ewzruszoną pozycję, podlega w sposób natu ral 

ny, żela znemu prawu miernoty . („. ) 
żeby wrócić do prawdziwego Moliera trzeba 

we j ść z nim w sto sunki zażył=, czyli dobrać się do 

jego sekre tów. Sąd zę, że sekretem Molie.ra, ma.I~ 
do te j pory znanym, wzbudzającym ostrą c1ekawo sc, 

jest jedna z cech jego osobliwości twórczej - ~ii~ : 
nowicie złośliwość. („ .) Gdyby się chciało wym1en1c 

wie lkich zlośl iwców, nasunąłby sie nam od razu na 
po mi eć Wolter, Bernard Show, o przede wszystkim 

_ co dl a wielu maż ~ b yć niespodzianka - Joyce. 

Rozkosz, jakq odczuwamy przy czytaniu Uli ssesa , 

polega no wykrywaniu potężnej kpiny z ludzi, 

z siebi e, ze świa ta, z literatury, z fil ozofii. 
Złoś liwość M oli era jest podobnyc h wymiarów. 

z jedną jeszcze ró żni cą . Że nie jest to kpina dla 

kpiny . Złośliwość Molierowska j es t złośli wością wal

czoco. To niezmi ern ie sprawna broń w rę ku pi sarza, 

k t6re~o ko mi zm ta k blisko ociera się o trag izm. 

Rozkosz od krywa nia M o li ~ ro polega no podpatrywa 

niu, jak posł ug u j e s i ę on złoś l iwością w wQlce z glu

poto i pod i ośc iq. Trag iczni bo hate row ie M oli era 

2 

Mizantrop, Don Juan, rzuceni są w świat głup ców, 

złych i drapieżnych, którzy grają tu ważne role 

dzię ki temu, że posiedli tajemnicę powodzenia : tę 

mianowicie, że miernoto może sięgnąć po wladzę 

na zasodzii! przymierza - kiedy małość dogaduje 

s ię z małością . 

Wiele, ale chyba nie dosyć mówiło sie o toni e 

osobistym w dziele Moliera. Ktoś ze wspó.łczesnych 
pisarzowi zo s tawił jego znakomity portret. Opowie

dział, jaki niepokój w otoczeniu budził ten milczący 

człowiek, kiedy przyglądał się ludz iom w skupieniu 

swoi mi przenikliwymi oczami. 

Bez u ś miechu na tworzy. Śmi ~eh budził się do

pie ro no scen ie, kiedy pisarz dokonywał ci ęż kich 

i stra sznych porachunków ze światem. Te porachun 

ki były dlatego tak trudne, że Moli er miał duszę 

prawie nietkniętą przez cywilizację chrześcijańską. 

Jego ideał świata był właściwie ideałem pogańskim . 

Wierzy I bowi <! m, że człowiekowi przeznaczone jes t 

na tej ziemi nie cierpienie, ale szc zęście . A przy 

tvm nie by ło to szczęście, mimo doświadczeń chrze

ścija1istwo, celem os i ągalnym. („.) 

Wspani ała komedia molierowska zawiera prawdy 

gorzkie i okrutne - odkrywa bowiem mechanizm 

świata rządzon eg o prz=z głupotę i podłość. Jeżeli 

nos, mimo to nie wtrąca w ostateczny pesymizm to 

dlatego, że ukazuje jednocześnie wznios łą samot

ność ludzi, którzy temu mechanizmowi próbują sta

wiać opór. Myśle, że w naszych czasach Molier ma 

do powiedzenia du żo. Nie umiemy jeszcze 

dokładnie nazwać tych czasów. Najczęściej u żywa 

nym określeni ~m. trafnym chocia ż bardzo ogólnym, 

jest powiedzenie, że są to cza sy burzliwe. Wszelkie 

zaś czasy burzliwe niszczą ustalone przez cywiliza

cję zasady wspólżycio ludzkiego i zanim wytworzą 

nowe, otwierają łatwe okazje do działania ludziom, 

których działalność nie przynosi chwały ludzkoś c i. 

W latach tok trudnych i gruntownych przemian 

jakie świat dziś przechodzi, zanika świadomość, ż ~ 

cnoty wytworzone przez cywilizację ludzką w trakcie 

tysiącleci - takie jak lojalność, prawdomówność 

i w stopniu najwyższym, dobroć stanowią podstawy 

na jakich opiera się istnienie człowieka na ziemi . 
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One to decy dują o tym , że przy pewnych, niezmie r

nie rzadkich konfrontacjach z rzeczywistością można 

powiedzieć: slowo czlowiek brzmi dumni:. Na ogół 

brzmi strasznie. Otóż w takich latach burzliwyc h i nie

pewnych nie tylko do głosu , ale do działania do

chodzą ludzie zwa lczani przez Moliera. 

\I/ taki ch okresach Moli er staj e s i ę znowu jednym 

z czołowycl1 pisarzy epoki. Wys tęp uje w obronie 

cywilizacji. Wal czy o wartości humanistyczne poj

mowane w sposób istotny . Pozwala wśród swoich 

tajemnic od kry ć tajemnice najcenniejszą: druzgo

cącą si l ę wyrazu . W sztuc : jak w człowieku, bez 

wzg l ędu na okolicznośc i cenimy odwag ę . Im okoli 

crności są mniej pomyślne, tym odwago nabiera 

większej ceny. 

Bohdan Korzeniewski 

No próżno, fvfolierze, 
tysiące zazdrosnych 
z wzgardą krytykuje 
najpiękniejsze dzieło. 

Jego czarująca 
naiwność dochodzi, 
aby z wieku na wiek 
potomnych rozweselać. 

Boi I eau 

(Wypowiedź w związku z krytyką „Szko ły żon") 

„Z wszystkich pisarzy naszego XVI/ wieku Molier 

jest chyba najwyraźniej, najszerzej i najzupełniej 
francuski, bardziej nawet niż La Fontaine. 

Komedia Moliera przedstawia obszerne malowi 

dło Francji XV/I w. zadziwiające kolorytem i życiem . 
Molier szuka zawsze prawdy. Do prawdy dodaje 

dwie cechy: trzeba, by ono było wesoło i moralna. 

Prawdo obrazów winna budzić śmiech u szlachetnych 
ludzi i poprawiać obyczaje. 

Nie ma prawdy bez komizmu, nie ma komizmu 

bez prawdy - oto dewiza Moliera, którą wc i~lał 
także w swoją grę, tworzoną w sposób najbardziej 
naturalny". 

Gustaw Lonson 

(Historia literatl11}' fra ncuskiej} 
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„Dzieło to Moliera w oryginale wierszem napisa

ne, przełożyłem prozą, albowiem przed czterdziestu 

loty powszechnym w naszym kroju było zdaniem, że 

tragedio wierszem, komedio zaś niewiązaną mową pi

sanymi być winna .„ Nadałem osobom polskie no

Z\-visko i rzecz cało do krajowych przystosowałem 

obyczajów, bo równie no ów czas wszystkie kome

die chciano mieć poprawiającymi domowe wody 

i miłość cudzoziemszczyzny mniej jeszc1e zajmowało 

Poloków", 

Wojc iech Bogustawski 

{ D zi eło dramatyczne. Uwagi nad „Szkofq kobiet") 

„Molier w swych największych dziełach opiera 

s ię zwycięsko napastliwości czasu". 

Jan Parandowski 

(„Teotr'' Nr, 13, 1972 r.) 

„Sekretem Moliera jest jedno z cech jego osobli

wośc i twórcz=j - mianowicie złośliwość„ . Złośliwość 

molierowska jest złośliwością walczącą. To niezmier

nie sprawna broń w reku pisarza, którego komizm tak 

blisko ociera się o tragizm . Rozkosz odkrywania 

Moliera polega no podpatrywaniu, jak posługuje 

się on złośliwością w wolce z głupotą i podłością''. 

Bohdan Korzeniowski 

(Dlacz ego Molier? "Teatr'', Nr 13, 1972 r .) 
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(.„) Wspólcześni zarzucali Molierowi, że w „Szko

le żo n" wcale nie ma akcji i że w tej komedii wszy

stko polega na opowiadaniach, które daje Agnie 

szka lub Horacy. 
W nieslusznym zarzucie si uszne spostrzeżen ie; 

opowadań jest wiele i wynika z nich wiele. Nie 

wiem, czy obrońcy Moliera zwrócili uwagę na ko

n i eczność tak iej wio ś nie budowy utworu. 
Opowiada o tym, co kolejno zachodzi mi edzy 

Agnieszką o Horacym należą nieodlącznie do tego 

zjawi ska ludzki=go, jakie reprezentuje Arnolf; za 

ws ze „ornolfowie" badają swe kob iety i czyhają no 

wiadomość o nich, więc zawsze skazani są na cze

pianie się opowiadań, które z tego powodu zrastają 

się z nimi jako integralne cześci ich postac i. („ .) 

Psychologia typu: osobowość Arnolfa może nie do 

p uszczać cierpie11 z powodu mi/ości . Te oglądania, 
te rozpatrywania„. Molier kladzie na nie nacisk, 

one to dają mu okazje do wyposażenia Arnolfa 

w rys umysłu nieprzeciętnego, bo przecież w zwia

zku z nim padają zdania, które nale żą do najprze 

n ikliwszych w utworze. „Często szuka si ę wi ęcej ni i. 

chce sie znaleźć'', Powinien zmusić się do wyja

ś nienia tego , c zego powinien bać się". Takich po

wiedzeń ni = powstydzi/by się wielki pi sarz, badojqcy 

swe życie dla pisarskiej wiedzy. Arnolf nie jest glup

cem , jak ta sądzą niektórzy. Choć błądzi nie wpro

wadzany w bląd, błędy jego nie pochodzą z ulom

ności umyslu, lecz z blędów światopoglądu, który 

obowiązywal w epon już minionej. Że jest postaciq 

ś mieszno? To inna sprawa, żresztą nie tak prosta. 

N ie wi~m. czy zestawiono Arnolfa z Otellem, ale 

oba zjawiska za s ługują na zestawienie, choćby dla 

ujrzenia zbie ż ności i rozbieżno ś ci między Molierem 

a Szekspirem, między dwoma duchami z tych sa 

mych wyżyn . Zdaj e mi s i ę, że psychologia zjawiska 

Arnolf" wra z ze św iatlem wzniesionym w momenty 

·,~ilości i zazdrości, to jeden z najwi ę kszy c h czynów 

literatury wszech epok (.„) 
Poglądy do których dosz=dl Molier po latach 

włoży/ w usta Chryza/da. Zdania te rozma ic ie byly 

kometntowane: jedni wi dzieli w nich wskazania na 

pociechy, ja kie p rzyni eść może w małże~stwie to-
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lera 1ocja, inni podkladali pod nie intencję szyder

c zą „. Mnie się zdaje, że Molier przeznaczył j = dla 
swych wrogów, jak po części „Szkolę żon" w ogóle. 

Dobrze wiemy, jakie reakcje wywala/o to dziele 

i ut•!Vory dialogowane, które Molier w jego obronie 

napisał.( „. ) 

Publiczno burza rozpętało się wprawdzie dopiero 

po „Szkole żon", ale nie może to znaczyć, że czarn = 
chmury i zie wichry nie dzioloły już poprzednio 

Takie burze nie zrywają się nagle. Zarówno idee 

Moliera, jak i reakcje ich wrogów musioly mieć 

swa przeszlo·ść. („.) 

Okoliczności rozmaitej natury, jakie towarzyszyly 

ideQwemu promieniowaniu Moli=ra i jego pożyciu 

1 Magdaleną Bejort, sprawily, że sukces „Szkoły 

żon" największy w ciągu co/ej jego dzialolności 

zmieni/ ciche intrygi na publiczne otoki: „Szko/'a 

żon ' wyrasta z tego, co· ją poprzedzi/o, mia/a być 

odpowiedziq.(„.) 

Poprzez dzieło przebija tak świetne samopoczu 

cie pisarskie, tako hardość i łatwość tworz=nia, taka 

świadomość wlasnej sily, tako wiara w bogactwa 

wlasnegc· umyslu, takie nieliczenie się z niebazpie

czeństwami i tak górujący uśmiech, że wszystkim 

tym dziele mówi: oto moje lupy, wyniesione z nie

wierności kobiety, którą kocha/ =m. Że Molier rze 

czywiście „Szkolą żon" dowal taką odpowiedź, za 

tym priemawia także życiowy komentarz, jaki jej dol: 

w tym samym roku, w którym ja wystawi/, ożeni/ 

sie z dziewczyną dwudziestoletnią - starszy od niej 

o dwadzieścia lot. Naj·jaśniejszy umysł ówczesnej 

Francji udowodni/ intrygantom, że uważa ich za 

glupców i ż e nie wplynq no jego sposób życia.(.„) 

Tad eusz Peiper 

Fragmenty z art. pt. „ Jouvet w Pol se~" 

drukowanego w numerze VII -VIII Twórczok i 

v.1 1948 r . 
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Michał Bułhakow 

„ l ycie Pana f'v1 0 /1ero" 

PJW Warszawa 1968 r. 

O 
kozalo si ę , że pon Molier ma pociąg nie tylko 

do gronia no scenic, ole także do somodziel · 

n=go układan i a sztuk . Nie bocząc no morder

czą harówkę po colych dniach, Molier zaczął 

wieczorami pisywać coś w rodzaju utworów dra

matycznych. Nieco dziwne jest to, że człowiek, któ

ry poświęci! s i ę studiom nad tragedią, który grywał 

iragiczne role, po nie szczęsnej Tebiodzie o trage

diach już nie rnyślol, szkicując wesołe, beztroskie 

j =dnooktCl'We forsy, w których naśladował niezrówna

nych mistrzów tego gatunku, Włochów. Forsy t 

bardzo si ę spodobały komilitonom Moliera i wpro 

wadzono je do repertuaru trupy. Największy sukces 

u publiczności odnosi! w tych forsach sarn Molier, 

g rywający śmieszne role, przede wszystkim Sgana

relów. 

Powstoj= zagadnienie, gdzie Molier tok dobrze 

nauczył si ę konstruowania śmiesznych scen. Zapew ne 

w ierny, od kogo. W czasach kiedy organizowal si 

niefortunny „L' lllustre Theotre" lub też ni~o wcześ -
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niej, obok innych włoskich aktorÓ'.'11 pojawił się w 

Paryżu znakomity i niezmiernie utalentowany wyko

nawca stalej włoskiej maski Scaramuccio, czyli 

Le Scarornouche'a, lib=rio Fiorelli. Od stóp do głów 

odziany w czerń wyjąwszy białą kryzę wokół szyi, 

„czarny jak noc", według wyrażenia samego Molie

ra, Scoramouche zachwyci! Paryż swymi niezrówna

nymi gagami i wspaniałą umiejętnością przekazywa

nia lekkiego, śmiesznego, włoskiego teatru fars. 

Rozpoczynający swoją karierę komediant Jan Bab 

ty sto Poqueiln przyszedł do Scaramuccio i prosił 

o udzielenie mu lekcji sztuki scenicznej. Fiorelli 

przystoi no to. To niewątpliwie Scaromucciowi za

wdzięczał swoje kornediow= zacięcie, to Scaramuccio 

rozbudzi! w nim zamiłCl'Wanie do forsy. 

Tok więc przywódco wędrownej trupy grywał 

w cudzych tragediach role tragiczne, o we własnych 

forsach - role komiczne. Wtedy właśnie wyszło no 

jaw coś, co do głębi duszy poruszyło naszego boha

tera: w rolach tragicznych odnosił an w najlepszym 

razie umiarkowane sukcesy, a w gorszym - blamo

wał się całkowicie, przy czym z bólem serca wyznać 

trzeba że to drugie zdarzało się nierzadko. Niest=ty 

nie tylko w Limoges ciskano jabłkami w biednego 

tragiko, który w wieńcu no głowie wciela! sic; właś

nie w jakiegoś tragicznego dostojni ko! 

Ale farsy grywano jako dodatek do tragedii 

i skoro tylko Molier przybrał się i przedzierzgnął z Ce

zara w Sgonorelo, w jednej chwili rzeczy brały inny 

obrót: publiczność zaczynolo się śmiać, biło brawo, 

zaczynały się owacje i przed następnym przedsta

wieniem całe miasto pchało się z pieniędzmi do 

kosy. 

Rozcharakteryzowując się po spektaklu albo zd=j

rnując maskę, Molier jąkając się mówił w gord'ero .. 

bie: 

- Cóż to za naród, niech go diabli wezmą !.„ 

N ie rozumiem„. Czyżby sztuki Corneille' o były do 

chrzanu? 

- Nie, skądże - odpowiadano zdezorientowane

mu dyrektorowi - sztuki Corneiłłe'a są dobre„. 

Żeby tu szło o pospólstwo„ . Ono chce forsy . 

Ale szlachta !.„ Prz=cież są wśród nich ludzie z ja-
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kimś wyksztokeniem ! Nie rozumiem, jak można 

ś miać się z takich bzdur! Co do mnie, nie u śm iech

nąłbym się oni razu 1 

- E, panie Moliere - mówili mu towarzysze -

człowiek lubi się pośmiać, królewskiego dworzanina 

równie łatwo j :st rozśmieszyć jak prostaka! 

- Ach, oni chcą fars? - wrzasnął byly Poque

lin. - Dobrz:! Będą mieli forsy, ile zechcą! 
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w „witdkim Jfu len·u" 

1]rwu-ii 

W 
pomniony we wstęp ie polityczno -literac

k1 rn potężny mini ste r Ludwiko XIV Colbert, 

dyrygowa ł calym życiem Francji w dziedzinie 

plastyki . Colbert powołał trzy akademie: Aka-

demię A rchi tektury, Akademię Francu s ką i Akademię 

l(rólews kq Malarstwa i Rzeźby. Uczelnie te miały 

wyłączność nauczania na całym ob sza rze Francj i. 

Dyktatorem w tej dziedzinie został bezpośrednio 

malarz, Ch arles Le Brun . Pod jego dyktandem pra 

cowali, rzeźbiarze, ma larze, zlotnicy, jubilerzy, twór

cy tkanin, stolarze ślusarze. Tworzono oficjalną 

sztukę narodowa . 

l(oncentrowa no wszy , tkie środk i plastyczne, by 

wyrazić potęge ma j e tatu, jak nigdzie w Europie. 

D~cydowoł o tym zasi ęg przestrzenny i gigantyc zne 

wym iary form pałacowych i innych pokrewnych. Tak 

pala c w Wersalu ma od strony ogrodu 670 m dlu

gości. Szklana Galerio W ersalu 73 m. Wrażen ie 

wyjątkowej potęgi doje ze swą kolumnadą pałac 

Luwru i Pomarańczarnia W e rsa lu. Niezwyk le wra 

żenie wywo łuj e poczucie ha rm on ii i smok wyklu. 

czający wszel ką p rzesa d ę . 

P rzy kładem tego jest p lac V O!ndom e w Paryżu. 

ilość ozdób przy wie lki ch rozmiarach jest śc iśle 

og ran iczo na do ki lku ma szkaronów i ozdób z meto

lu. Fasady nader p roste, a we wnęt rzach wyjqtkowy 

luksus. 

W pi erwszym okresie rozwoju tej archit ~k tury , w 

połow ie stuleci a, szczeg ó lny rozg łos zd obył wielki 

budown iczy, Fra nciszek Mansart. O d j ego nazwisko 

okn o między dochow '1 nazywa my d o dziś mansarda

mi. Drug i okres , t rwający już do koń ca stul ecia , 

cha ra ktery zuje p odzia ł fasad rzędami półkolumn, 

wspaniałe portale i lekki wys trój rzeźbiarski. Arcy 

dziełem epoki jest kolum nado Luwru zbud owano 

przez braci Perou lt. Drugim orcydzielem ~ j es t Pała c 

i4 

Inwalidów ze swoją ponad sto metrów wysoką 

kopulą. 

Drugim monumentalnym dokononi~m pozo budo

wnictwem, są parki i ogrody, np. slynne parki Wer

salu projektowane z w ielkim smokiem i ładem, pełne 

strzyżonych olei, kenelów, stawów, fontann i rzeźb. 

Ten typ parków naśladowało cało Europa, o więc 

i Polsko, choć no o wiele mniejszą skalę. 

Dynastię nowych rzeźbiarzy otwiera Pierre Puget 

(1620-1694). Życie tego artysty p=lne jest tragizmu, 

niespełnionych nadziei. Jeszcze za czasów Colberta 

uzyskało to swoje uwidocznienie w marmurze, w 

pomniku przedstowiojocym legendę starogrecką 

o Milanie z Krotony, który wskutek zemsty bogów 

puchwycony w kleszcze ro·złuponego dębu żywcem 

j:st pożerany przez Iwo. Puget twierdził, że to hi

storio jego życia. Swą śmiałość posunął dolej, gdy 

chciał, by jego kolosalna płaskorzeźba „Aleksander 

i Diogenes" znolozlo się no frontonie Wersalskiego 

Polocu. Płaskorzeźbo, no której przedstawione jest 

jak on, nędzarz, Diogenes kpi sobie ze zdobywcy 

świata, z króla Aleksandro . 
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Tal=ntem twórczym wśród tzw. „rzeźbiarzy Wer

salu" na pierwsze miejsce wysuwa się Antoni Coy

sevox ( 1640-1720). Swietnie uchwycit on prawdziwy 

charakter Ludwiko XIV w wolno stojącej rzeźbie, 

znajdującej się w kościele Notre-Dame, w Paryżu . 

Król klęczy w stroju tronowym z charakterystycznymi 

ruchami dłoni . W „Przykucniętej Wenus" okazał 

Coysevox nowy id~al ciała kobiecego, który tak 

będzie popularny w następnym stuleciu. Jest nade 

wszystko omawiany rzeźbiarz niepospolitym porte

cistą, co oglądamy w licznych jego biustach. Jest 

w tym odtwarzaniu charakterów ludzkich „Molierem 

rzeźby'. 

Obok malarzy dekoracji wnętrza występują wiel

kie talenty indywidualne. Tu Francja wydaje dwóch 

świetnych, al= chłodnych pejzażystów jak Nicolas 

Poussin i Cloud Lorrain; portrecistów warstwy panu

jącej, Filipa de Champaigne i Hiacynta 'Rigaud, 

o wreszcie dla kontrastu trzech braci Antoniego, 

Ludwika i Mateusza Le Nain, malarzy nędzy wiej

skiej. 

Z prog l'arnu teatru „Bagatela" 
Kroków 

l 
ealr klasycyzmu francuskrego razwrjał się od 

polowy XVI wreku do roku 1700, gdy rozpo

czyna sre epoka rokoka. W roku 1548 zakaza

no widowisk teatralnych w kościołach Francji. 

Byl to pierwszy krok do zeświecczenia teatru. lstnia

ly już, względnie powstawały jeszcze w XVI wieku, 

pierwsze tragedie i komedie w duchu klasycznym, 

a wi ęc wymagające nowego sposobu gry aktorów 

i zespolu, a nadto odpowiedniej scenografii o-raz 

muzyki. 

Tymczasem słynne Bractwo Męki Pańskiej, które 

było instytucją zawodową do wykonywania wido

wisk o charakterze religijnym na t=renie Paryża, 

wygnane z kościołów i instytucji religijnych nie mo

gło realizować swego programu. Przystąpiło więc 

ono do budowy pierwszego gmachu teatralnego 

otwartego, za ustaloną opłatą, dla wszystkich, któ

r·zy ją uiścili, o więc na zasadzie kasy biletowej. 

Stanął ten gmach w pobliżu zamku książąt Bur

gundii, stąd nazwa jego Hotel de Bourgogne (Pa

łac Burgundzki). Nie były tu już grane często sztuki 

religijnó!, lecz raczej tragedie, a nawet farsy. Strop 

widowni by/ zawieszony nisko. Pojemność jej 2000 

widzów. Dymiące w rampie sceny świece na podno

szonej lub chowanej rynnie blaszanej, pobudzały tak 

liczną publiczność do nieustannego kichania. 

Na bocznej galerii, na widowni znajdowała się o-r

kiestra składająca się z fletu, bębna i szeregu 

skrzypiec. Sc:~na byla bardzo głęboka i posiadała 

nadto proscenium, które jako rozległe podium wrzy

nało się w widownię. Niekiedy kotarą odcinano tył 

sceny, a sztuka rozgrywała się na pierwszych pla

nach. Scena była stale oświetlona wielkim kandela

brem, zwisającym cd powaly scenicznej, z czterema 

ogromnymi świecami, z wosku albo z łoju. Z począt

ku nie było tu dekoracji tylko stosowano gob~liny 

lub kotary podkreślały one miejsce akcji. Po jakimś 

czasie wprowadzono dekoracje na sposób wioski 

tzw.: „perspektywy". 
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Konkurencyjny zespól zlo żony z aktorów prowin 

cjonalnych, o zmiennym s kładzie osobowym sado

wi! s i ę zaw sze kolo słynnych Targów Saint-Ger

main. Konkurencja ta stola s i ę groźniejsza, gdy na 

czele zespołu stan ęła pi ~rwsza zawodowa aktorka 

francuska, Marie Laport. Było to w roku 1599. 

Po rozwiązaniu Bractwa zespól jego, całkowic i e 

ju ż świecki otrzymał tytuł Królewski ch Alktorów i sub

wencję ze szkatuly monarchy. Konkurencyjny ze s pół 

i teat r stanowiła trupa księcia Orleanu. Wspomnia 

ny przez nas kardynał Richelieu zbudował wspaniały 

gmach teatrol11y, zwany potem Palais Royal. 

Gdy z kolei do władzy doszedł kardynał Mazari 

ni sprowadza! do Francji ws panial~ widowiska 

z Wioch, o niezwykłym bogactwie dekoracyjnym. 

Późniejszy książę Orleanu zwrócił uwagę swego 

b rata, króla Ludwika XIV na trupę aktorów p rowin

cjonalnych, na zespół Moliera. I tak odbył się w 

Pa ryżu, w Galerii Gwardii Luwru pierwszy ich wy s tę p 

w roku 1658 w obecności króla, dworu i wi e lu innych 

zwlaszcza aktorów z paryskich teatrów. Sukces byl 

zupełny . Trupa Moliera grała odtąd w teatrze - pałacu 

„du Petit-Bourbon " . Warunki tu byly gorsze niż w 

innych stałych t~atrach Paryża, ale wreszcie Molier 

i jego trupa uzyskali najwspanial szy gmach teatral

ny , w spomn iany Palais Royal. Balety komediowe 

Moliera grane byly nieraz w parkach i monumental

nych ogrodach, lub też słynnej „Sali machin" . W 

siedem lat po śmierci Moliera jego zespół wraz 

1 sze regiem innych aktorów, którzy się doi) dołączy li 

uzyska! godność pierwszego teatru Francji - i te; 

godność za chowa! od roku 1680 do dnia dzi siejsze 

g o. Ongi ś zwany Teatrem Francuskim, a od dwustu 

lat Komedią Francuską . 
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Kierownik techn iczny : 

EDMUND GIECZEWSKI 

Kierownicy pracowni: 

~ rowieckiej damskiej: ZOFIA ZIMMER * krawieckiej mę skiej: GRZEGORZ 
f-RANKOWICZ. perukarskiej: HENRYKA GRUSZCZAK * stolarskiej JOZ EF 
RESZEć * si usarskiej: ALEKSANDER MARKOWSKI * modelarskiej: RYSZARD 
GIECZEWSKI * tap icerskiej: WIKTOR JANKOWICZ * szewsk iej : GERHARD 
i"OKS * rekwizytotorskiej : JAN SOKÓŁ * kierownik działu akustycznego . 

HENRYK KOZtOWSKI * modelator : PAWEŁ BABICZ 

Koordyna cjo procy artystycznej, 
organizacjo widowni i reklamy: 

STANISŁAWA RYBCZYŃSKA 

SCENA W ELBLĄGU 

Kierownik administracji: 

STANISŁAW MACIEJAK 

Główny elektryk: 

TADEUSZ GEREJ 

Brygadier sceny: 

ARKADIUSZ BOGDANOWICZ 

Organizotor widowni : 

NINA BŁESZYŃSKA 

SCENA W OLSZTYNIE 

Kierownik admi nistracji : 

IRENA KRAWCZYK 

Główny elektryk · 

MIROSŁAW SZOSTAKOWSKI 

Brygadier sceny: 

KAZIMIERZ JURGIN 

Organizator widowni: 

JANINA BOROWSKA 

Kierownik sceny objazdowej : 

WOJCIECH STACHOWICZ 

Ka sa te atru w Olsztynie czynna w godz. 10-12 i 16-19, tel. 39·15. 

Kosa teatru w Elblągu czynna w godz. 10.30-14.00 i 17.00-19.00, 

w dni świąteczne w godz . 16.00-19.00, tel. 24-00 . 



Cena 4 zł 

W repertuarze: 

F. Durrenmatt : 

PLAY STRINDBERG 

J.M. Rymkiewicz 

KRóL MIĘSOPUST 

A. Ostrowski 

PóźNA MIŁOSć 

W przygotowaniu: 

S.I. Witkiewicz 

TUMOR MóZGOWICZ 

M. Maeterlinck 

SLEPCY 

J. Kraśiński ' 

WKRÓTCE NADEJDĄ BRACIA 

OZGra f. Lz. 489 (1500) 20 3.74 r . G -4.218 


