






KRÓTKI ZARYS ŻYCIA 
I TWÓRCZOŚCI MOLIERA 
1622-1673 

1622 15 stycznia w kościele św. Eustachego odbywa się chrzest 
Jana Baptysty Poquelin, naistarszego syna Jana Poquelin 
i Marii Cresse. 

1637 Jan Poquelin zapewnia synowi prawo do dziedziczenia pia
stowanego przez siebie urzędu główne!lo tapicera królewskie
go. (Urząd ten był osiągalny drogą dziedziczenia lub kupna 
i zapewniał przywilej dostarczania i opiekowania się me
blami królewskimi. Jan Poquelin nie był oczywiście jedy
nym posiadaczem tego tytulu1. 

1639 (?) Jan Baptysta kończy naukę w kolegium w Clermont pro
wadzonym przez jezuitów. 

1642 Jan Baptysta studiuje w Orleanie i uzyskuje stopień licen
cjata praw. 

1643 \Vraz z aktorką komediową Magdalenq Bejart, zakłada tru
pę teatralną „Ilłustre Thćatrc". Trupą kierowała Magda
lena . 

!6H Jan Baptysta przyjmuje nazwisko Molier . Zostaje dyrekto
rem „Illustre The~tre", który po przedstawieniach na pro
wincji przenosi się do Paryża i gra w sali do gry w piłkę 
zwanej Salą Dzierżawców. 

1645 Teatr wpada w tarapaty pieniężne. Molier zostaje areszto
wany za długi i osadzony na kilka dni w więzieniu Chatelet. 
„Illustre Theiitre" przestaje istnieć . 

1645-1658 Molier ze swoją trupą wyjeżdża na prowincję. 
1658 Molier wraca do Paryża. 24 października gra przed królem 

Ludwikiem XIV z ogromn~·m powodzeniem „Nikodema " 
Corneille'a, oraz jedną farsę. Otrzymuje przywilej grania 
w pałacyku Petit-Bourbon. 

1659 (18 listop'1da) Pierwsze przedstawienie „Pociesznych wy
kwintniś'' jest wielkim sukcesem zespołu. 

1660 „Sganarelle" (maj). Molier kreuje postać tytułową. Postać 
ta występuje w kilku następnych komediach. 

1661 Teatr Moliera musi opuścić salę pałacyku Petit-Bourbon 
i instaluje się w Palais Ro:;al. Komedia heroiczna „Don 
Garcia z Nawarry" okazuje się zupełną pora;·ka autora. 
Natomiast wystawiona 24 czarwca „Szkota mężów" przy
nosi sukces. 

1662 Małżeństwo Moliera z Armandq Bejart, córką (siostrą?) Mag
daleny, dwadzieścia lat od niego młodszą. „Szkoła żon" 
wystawiona po raz pierwszy 26 grudnia zyskuje rozgłos 
autorowi i całej trupie. 

J66J Intrygi wokół „Szkoły żon" . Molier odpowiada ,.Krytyką 
szkoły żon" (I czerwca) oraz „Improwizacją w Wersalu" 
14 października). 

1664 Narodziny i śmierć pierwszego dziecka, synka, Moliera; 
Ludwik XIV byt jego ojcem chrzestnym. „Malże1istwo z mu
su" (styczeń) komedia-balet. W czasie imprezy „Zaczarowa
na Wyspa" w Wersalu Molier, organizator rozrywek, . wy
sta\via „Księżniczkę Elidy 1

' oraz trzy pier\\1sze akty "Swię
toszka", którego zakazano grać w Paryżu. Wystawia „Te
baidę" Racine·a. 

!fi65 „Don .Juan" (15 lutego). Mimo sukcesów Molier ciągle kry
tykowany przez dewotów wycofuje sztukę po piętnastu 
przedstawieniach. Ludwik XIV nadaje zespołowi Moliera ty
tuł Trupy Królewskiej a jej dyrektorowi przyznaje pensję 
600 funtów (suma dość skąpa, zważywszy, że przedstawienie 
w Palais Royal przyniosło 1500 funtów, a premiera „świę
toszka" w 1669 r. przyniosła 2860 funtów). „Miłość lekarzem" 
(15 września). Nieporozumienia z Racinem, który odebrał 
Molierowi swojego „Aleksandra", by go wystawić na kon
kurencyjnej scenie w Pałacu Burgundzkim. 

2 

1666 Molier chory, przerywa pracę na przeszło dwa miesiące, 
mieszka w wynajętym domu w A uteuil. „Mizantrop·• 
(4 czerwca), „Lekarz mimo woli" (6 sie rpnia) - ostatnia 
sztuka, w której występuje Sganarelłe. 

1667 w Saint Germain Molier wystawił także „Pastorale comi
que" i „Sycyliani na". Nowa w ersja „Swiętoszka" nazajutrz. 
po przedstawieniu została zakazana. 

1668 Nowe premiery: „Amfitrion" (13 stycznia), „Grzegorz Dyn
dała" (18 lipca), „Skąpiec" (9 września ). 

1669 Trzecia wersja „Swi~toszka" - nareszcie autor'.'-·zowana -
odnosi ogromny sukces. śmierć ojca Moliera (25 lutego). 
„Pan de Pourseaugnac" grauy w Chambord (6 października). 

1670 H października w Chambord odegrana zost a je komedia -
balet „Mieszczanin szlachcicem''. 

1671 „Psyche", tragedia-balet, zrealizowana wespół z Corneillem, 
Quinault i Lullim na otwarcie sali widowiskowej w Tuillen, 
grana póżniej w Palais Royal. „Szelmostwa Sk apena·• (H 
maja). 

1612 Umiera Magdalena Bejart (17 lutego). „Uczone białogłowy" 
(li marca). Dochodzi do nieporozumień z Lullim, który 
uzyskał od króla przywilej \Vylączności na wystawiani~ 
sztuk ze śpiewem i baletem. 

1673 „Chory z urojenia" (IO lutego). Na czwartym p r zedstawie
niu (17 lutego) Molier zachorował na scenie, przetra ru;por
towano go do domu przy ulicy Richelieu, gdzie o dziesią
tej wieczór zmarł. Ponieważ był aktor.em, nie !" ia ł wed t~g 
tradycji prawa do pochówku w poswu:coneJ z1em1, po . in
terwencji króla u arcybiskupa pogrzebano go bez więk
szych ceremonii (o godzinie 9 w ieczorem) na cmentarzu 
Saint Joseph. 
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REŻ. L. JOUVET. SCEN. CHRISTIAN DERRARD. LOUIS JOU

VET (ARNOLF). MADELEINE OZERAY (AGNIESZKA). 

' 

TADEUSZ BOY ŻELEŃSKI 

„:"',) ,----. 

-.~ 
(l 

.' p~ 

w czym leży odrębność i znaczenie 
Szkoły żon? Na pozór między Szko•ą 

) 

;!on a Szkolą mężów nie ma przełomu: 
ot ten sam tradycyjny temat, podjęty 

" i opracowany jeszcze raz. Ale gdybyśmy 
\ nawet nie od razu spostrzegli różnicę, 
) powinna nas ostrzec reakcja, jaką 
Szkoła żon wywarła w umysłach współ
czesnych: podczas gdy Szkolę mężów 
przyjęto zupełnie naturalnie, zachwJ t, 
jaki wywołała Szkoła żon u jednych 
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oburzenie i krytyki u innych, namiętna 
polemika, czyniąca z niej długotrwały „wypadek dnia'", 
świadczą, iż było w tej sztuce coś zasadniczo nowego, zry
wającego ostatecznie z wielu utartymi pojęciami. 

Na pozór tedy, jak powiedzieliśmy, ta sama tradycyjna 
historia: zazdrośnik, wyprowadzony w pole przez ko
bietę. Ale z tej starej fabuły wyłania się tu już nowo
czesna komedia obyczajowa, komedia mieszczańska, ko
media narodowa, komedia charakterów, komedia psycho
logiczna, realistyczna i nawet - jak chcą niektórzy -
komedia dydaktyczna, „sztuka z tezą". Wreszcie miejsca
mi komedia ta daje już zapowiedż nowoczesnego dra
matu. Czy nie za dużo tego wszystkiego? Ani trochę . 

Komedia charakterów. Tu wystarczy jedno słowo: role 
zazdrośników da\vnego teatru, nie wyłączając Szkoły 
mężów, można było niemal grać w masce; Arnolfa - nie. 
Arnolf nie jest tą marionetką, tym bezosobistym „Kocmo
łuchem" czy Sganarelem, wyprowadzonym na scenę jedy
nie po to, aby był oszukany i wyśmiany. Ma on już swoją 
fizjognomię, i to dość złożoną. Jest to na ogół przyzwoity 
człowiek, wcale nie dureń; ale mający w pewnych k•.Ye
stiach swoje pojęcia i padający ofiarą tych pojęć, swego 
charakteru .. Jest to zamożny mieszczanin paryski, z pre
tensjami do szlachectwa, umiejący żyć z ludźmi, otoczony 
szacunkiem, poza swoją manią, która u znających go bli
żej daje mu źdźbło śmieszności. Ale pod dobrodusznyr.11 
pozorami jest to natura oschła, samolubna, doktryner i 
pedant. I - chce być mędrszym niż życie i dlatego oka
zuje się odeń głupszym. Molier w komediach swoic11 da 
nam długi szereg pedantów nauki , literatury etc.; tutaj 
mamy pe da n t a p r a k tyczne g o ż y ci a. Zatem, 
Arnolf - to już charakter, podczas gdy Sganarel był 
jeszcze na wpół ogólnikiem. 

I Anusia jest zdobyczą nowego teatru. Izabela w Szkole 
mężów mimo niezaprzeczonego wdzięku była również 
jeszcze ogólnikiem, była kobietą. Anusia, będąc rów
nież kobietą - i jaką! - jest zarazem char akt erem, 
produktem pewnych określonych warunków: to rzeczy
wista młoda dziewczyna, naiwna, ciemna, głupia, ale tym 
wymowniej wcielająca instynkt płci. I ciekawym jest 
(a możemy to śledzić w Krytyce „Szkoły żon"), jak wszyst-
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kie rysy, którymi posługuje s ię Molier dla _odkonwencjo
nalizowania, scharakteryzowania swych figur, spotkały 
się z opozycją współczesnych rutynistów. 

Zarazem od Szkoly mężów uczyniliśmy jeszcze jeden 
krok ku u m ie j s co w i e n i u komedii. Mimo że objaś
nienie mówi tylko po staremu, iż „rzecz dzieje się na 
placu w mieście", jakże daleko jesteśmy od komediowej 
„Messyny" z Wartogłowa lub t_eż oc;I innej_ międzynar?.
dowej abstrakcji: coraz bardzieJ czu?emy się we ~ran~JI, 
wśród francuskiego mieszczaństwa i to francuskie mie
szczaństwo czuje się na scenie coraz pewniej i swobod
niej . W Wartogłowie, w Zwad_ach. milos1'.ych nie wiemy 
ostatecznie, czy przestajemy z mieszczanstwe~, czy . z: 
szlachtą, i w gruncie jest to _obojętne; ~u _me :n~ ~uz 
żadne i wątpliwości . I mieszczanstwo to me Jest. JUZ, Jak 
wprzÓdy, uosobieniem płaskich instynk_t~w, tchorzost'~? · 
obżarstwa etc. Nie ; ci jego przedstawiciele to n~ ?goł 
godni ludzie, mający tu i _ówdz~e. jak wszyscy, zdzbło 
śmieszności. Nie są wydam - Jako klasa, s.tan - . na 
pośmiewisko, rzecz dzieje się między nimi, domowo; Jest 
to już francuska komedia . m_ieszczańska, podczas gdy 
dawniejszy jej typ był wybitme arystokratyczno-kos~o
polityczny. Nawet ta _p~ra służby ?dbiega od konweci~
nalnego „sługi": mowią pra~dziwą gwar~ chłopską 
(w komedii pisanej wierszem!) i są francuskim chłopem 
na scenie . 

Ten sam zasadniczy krok naprzód - w prow~dze.niu 
akcji. Już w Szkole męż~w w s.to~unku do wło~ki_ch im
broglio akcja oczy~zcza się, zyskuJe na prostocie.: n,at':1-
ra1ności. Tutaj Molier idzie jeszcze daleJ o tyle, 1z a.~c~a 
ta ściśle wypływa z charakterów. Arnolf p~z~z s~OJ~ 
doktrynę chce, aby Anusia była głupia : i :vłasme dzięki 
te j głupocie jest ona bez obrony w~b~c msty_nktu, b~z 
rl:rytycyzmu wobec pierwszego, kt~ iei szepnie słodki~ 
słówko. Arnolf jest niby polityk, ktory pragnąc _utrzymac 
lud w pożądanej ciemnocie wydaje go na łup pierwszego 
z brzegu agitatora. Akcja jest prosta. do ostatecznyc_h 
granic : trwające przez pi~ć .. aktow qu~ pro quo płyrnc 
zupełnie naturalnie z ambicJi Arnolfa i papla_rs_twa Ho
racego. Co więcej: Molier przeprowadza w meJ pomysł 
r ównie szczęśliwy, jak podnoszący myśl utworu: zazwy
czaj kochająca się para. sili s~ę oszukać tyrana; tu. p;·~e~ 
ciwnie: Anusia przez na1wnośc, Horacy przez_ młodz1en"_zą 
nieopatrzność powiadamiają Arnolfa o ka~dym sw?1m 
kroku; i oto ten tak przewiduj~cy czł~w1ek_, w1eaząc 
wszystko, nic zdoła niczemu zapobiec; bezsilny Jest wobec 
praw życia. . . 
Upraszczając intrygę do_ minii:ii.:m .. Molier ok~zał ~v meJ 

zarazem ogromną inwencJę. Cóz sm1elsze!5.o w 1s~oc1e n;d 
pomysł , aby swego zazdrośnika uczymc pow1ermk:en: 
wszvstkich planów i kroków młodej pary? Zarazem d?.1qk1 
tern~ pomysłowi akcja przenosi się poniekąd w_ duszę 
Arnolfa : każdą jego scenę kończy mon.o 1 o g, n.ie_ ma
jący na celu samego tylko zabawienia publicznosc1, ~le 
zdający sprawę z drgnień jeg? duszy. Tak_ ~to Molier 
czyni nas tu świadkami ew~lucJ1 we\~1nętrzn:i. iak~ p:ze
chodzi człowiek. Sganarel Jest od pierwszeJ scen~ czlo~ 
wiekiem z jednej sztuki i takim zostanie do ko11ca. InaczeJ 
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Arnolf: z początku widzimy w nim przewidującego doktry
nera ; o miłości do Anusi nie ma tu mowy; Arnolf zbyt 
gardzi kobietą , aby dopuścić to uczucie; nadto się czuje 
pewnym posiadania, aby miłość mogła się urodzić. Ale 
w miarę jak przedmiot się wymyka, rodzi się w nim -
lub uświadamia - nowe uczucie; miłość niskiego pokroju, 
zapewne, ale miłość w całej pełni. I patrzymy na stopnio
we przekształcanie duszy ludzkiej, aby w ostatnim akcie 
widzieć, jak Arnolf zaprze się samego siebie, jak ten 
tyran podda się pod jarzmo; jak ten człowiek, najdraż
liwszy na punkcie małżeńskiego honoru, sam będzie pod
suwał owej dziewczynie najbardziej sprzeczne z tym ho
norem myśli. Jest to zatem w wysokim stopniu sztt1ka 
p s y c h o 1 o g i cz n a ; tym odmienna zarazem od innych 
sztuk Moliera, iż tu dusza ludzka nie jest opanowana -
jak zazwyczaj centralne jego figury (Harpagon, Orgon, 
Argan) - jedną namiętnością, która włada bez oporu, 
ale dwiema, które walczą z sobą ; widzimy, jak jedna 
z nich, ta, która weźmie górę, rodzi się w naszycn 
oczach, wzrasta i zmienia się w niszczącą siłę. Ta e w o -
1 u c j a n a m i ę t n o ś c i czyni z tej wczesnej komedii 
Moliera studium, którego nie spotkamy, zdaje się, później , 
i zapewnia jej oddzielne miejsce, stanowiąc zarazem jesz
cze jeden dowód śmiałości i samorodności jego geniuszu. 

Jeszcze jedną rzecz widzimy tu, którą będziemy obser
wowali później nieraz: mianowicie, iż Molier w sposób 
nie znany dotąd przekracza granice komedii, stwan:ając 
podwaliny nowoczesnego d ram a tu, który jest nie czr m 
innym niż tragedią ludzką , przeniesioną w świat przec ięt
nych ludzi i codziennych uczuć . To studium uczucia doj
rzałego mężczyzny dla młodej dziewczyny, ta namiętność , 
przekreślająca całe jego życie, gotowa posunąć się do 
spodlenia - może do zbrodni - nabiera tu akcentów 
prawdy, złagodzonej, ale nie zneutralizowanej komicznymi 
rysami . Nikomu nie przyszłoby na myśl wzruszać si~ 
Sganarelem, podczas gdy patrząc na Arnolfa czujemy, iż 
patrzymy na cierpienie człowieka na mękę ludzkiego 
serca. To splecenie dramatu z farsą będzie jedną z cech 
towarzyszących przyszłej komedii Moliera. 

Ale nie tylko na losach komedii i dramatu zaważyła ta 
Szkoła żon. W chwili gdy Molier święcił pierwsze swe 
wielkie tryumfy, dojrz.ewał już tuż obok wczesny i świet
ny talent Racine'a. I twórczość Moliera nie pozo~tała nań 
bez wpływu ; przeciwnie. Podobnie jak - w zakres ie 
k omedii „literackiej" - dawna komedia heroiczna stanie 
s ię u Moliera komedią psychologiczną, tak u Racine'a 
Corneillowska tragedia heroiczna zmieni się w tragedię 
na wskroś psychologiczną . I jest to z p~wnością jedno 
z najciekawszych literacko zjawisk: ten związek mi~<i c. y 
st anami duszy Fredry a Arnolfa i ta paradoksalna linia, 
którą poprzez Szkolę żon dałoby się wyciągnąć między 
Fedrą a -- Zazdrością Kocmołucha. 

Z tego motywu d r a m a t u w komedii wynika może, 
iż Molier, wymiótłszy z niej tyle konwencji, nie sllił się 
na ogół usunąć konwencjonalizmu rozwiązania. Rozwią
za nie naturalne musiałoby być pesymistyczne, bolesne, 
i tego Molier nie chce: dlatego w chwili gdy doprowadzi 
lud zką namiętność, ludzką złość tak daleko, jak dal~ko 
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THEATRE NATIONAL POPULAIRE 1958. MOLIER ,.SZKOŁA 

ŻON". GEORGES WILSON (ARNOLF), CHRISTIANE D E SBOIS 
(AGNIESZKA). 
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zaJsc mo±e, woła nagle: „Hola! dość, zapuścić kurtynę!" 
I ten sztuczny, sforsowany optymizm zakończe11 posiada 
nieraz właśnie swój wcale ostry posmaczek. Szczególnie 
zakończenie Szkoły żon tak fantazyjne, że aż zakrawa
jące na celową parodię, ujęte w szybkie i symetrycz;1e 
dwuwiersze bardzo jest miłe i zabawne. 

Do jakiego stopnia Szkoła żon była w swojej epoce 
utworem realistycznym, trudno to w pierwszej chwili 
odczuć nam, których uderza raczej to, co w niej zostało 
konwencjonalne. Ale z okrzyków oburzenia, jakie w 
Krytyce „Szkoły żon" wywołują te rysy potocznego życia, 
to „ciastko ze śmietaną", te „dzieci przez ucho", te „bo
ciany", możemy ocenić, jak bardzo raziły one narćw 
rr.yślowy współczesnych. W ogóle wszystkie te rysy, któ
rych Molier użył dla s c h ar a k t er y z o w a n i a, wy
odrębnienia swoich figur spotkały się, przynajmniej u 
niechętnych i uprzedzonych sędziów z niezrozumieniem 
i krytyką. 

Wreszcie ostatni punkt: Szkoła żon jako komedia 
„dydaktyczna" ... Biorę to słowo \V cudzysłów, gdyż daleki 
jestem od tego, aby idąc za wzorem niektórych komenta
torów podsuwać Molierovvi jakiś bezpośredni, mniej lub 
więcej ciasny „morał". Dydaktyzm Moliera leży w 
czym innym. Żyje on w epoce, w której tworzące się nowe 
społeczeństwo pozostaje jeszcze pod naciskiem wszelakich 
autorytetów, mocno już trącących stęchlizną: autoryte
tów filozoficznych, lekarskich, obyczajowych etc. Do tych 
ostatnich należała władza ojcowska, mężowska, pojęta 
jako ucisk cudzego życia, jako tryumf starczego egoizmu 
maskowanego wielkimi słowami. Molier, to dziecko swo
body, ten cygan-artysta, dławi się w tej atmosferze; wie 
zresztą z własnych doświadczeń, ile fałszu jest w tym 
królestwie świętego Komunału: wali na wszystkie strony 
pięścią w szyby, aby wpuścić świeże powietrze, że tam 
ktoś przy tym może dostać zapalenia płuc, to trudno ... 
Molier zawsze i wszędzie opowiada się po stronie ż y c i a , 
choćby przeciw sobie, choćby te odwieczne, nieubłagane 
prawa życia miały stratować jego samego. 

Komedia ta w pojęciu swoim jest tak wysoce oryginal
na, tak śmiałą artystycznie na tle danej epoki, iż zaledwie 
można tu mówić o jakichś „źródłach" czy wpływach . 
W kampanii, która z powodu Szkoły żon wszczęła się 
przeciw Molierowi, wskazywano Daremną przezorność, 
powiastkę Scarrona (wiernie naśladowaną z hiszpańskie
go), oraz dwie komedie Lope de Vega. 

Wreszcie jeden jeszcze punkt należy wspomnieć: sto
sunek tej komedii do osobistych przeżyć Moliera. Punkt 
rn~der wrażliwy, kwestia zawsze niepewna i ,nie tykałbym 
jej rączej, gdyby nie to, że stało się to utaritym zwycza
jem, obowiązkiem niemal, kiedy się mówi o Szkole żon. 
W lutym r. 1662 przypada małżeństwo Moliera, Szkołę 
żon napisał w grudniu. Zabawna scena z rejentem jest 
niewątpliwie echem własnego kontraktu, a zapis Arnolfa 
natrąca o tym, co Molier uczynił dla Armandy. Otóż jak 
u.kształtowało się przez ten czas małżeństwo Moliera, 
które później miało mu przynieść tyle upokorzeń i go
ryczy? Czy pomiędzy optymizmem, wiejącym ze Szkoły 
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męzow, a akcentami bezsilne j ro;z.paczy Arnolfa można 
się dos.zukiwać: bolesnych zawodów u~zuciowy_ch samego 
pisarza? Niedelikatne i jałowe pytanie! To, ze akcenty 
Arnolfa Molier znalazł we własnej duszy, to naturalne : 
od tego był wielkim poetą, aby znajdować: w niej wszyst
kie możliwości uczuć:, nie mamy jednak powodu prz)'.: 
pusz.czać:, aby w parę miesię~y po. ślubie szuk_ać: an_alogn 
między położeniem Arnolfa 1 Mohera, lub tez przy pusz
czać, ·iż drwi on tutaj z niedoli małżeńskich, aby uprze
dzić szyderstwo ludzi. Doprawdy temat był zbyt trady
cyjny, aby szukać doń osobistych interpret~cji. ~opr~e
stańmy na stwierdzeniu, iż w do~ychc~a.sowej s_wej twor
czości Molier niestos·unkowo duze miejsce daje proble
mom osnutym około zazdrości. 
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Fragment ks iążki : T . Boya-Żeleńskiego 
Molier, p ;sma t . Jl W-wa 1957. 

TEATR ATENEUM WARSZAWA 1936. STEFAN 
JARACZ (ARNOLF) W „ SZKOL E ŻON" MO

LI E RA. 

WOJCIECH NATANSON 

-:W zkola żon wydaje mi się jedną z ty;;h 
· \J pasjonujących sztuk, które można oglą-r• dać w coraz to innym świetle. Wolno 

.,J; w niej szukać dalszego ciągu dyskusj;, 
.. • , rozpoczętej Szkolą mężów. Tam ch.J-

~ 
~ . dziło o wychovrnnie kandydatów na 

'; ~ małżonków, tutaj o przysposobienie 
i .„ -· przyszłych mężatek. Wychowanie jest 

(' .' /.- niemal synonimem edukacji; otóż para-
r~,,- doks na tym polega, że metoda, któr~ 
- / '- eksperymentuje Arnolf w Szkole żon, 

sprowadza się do ... antyedukacji. Im i>C
bie ta mniej wykształcona im mniej dotknięta znamiona:ni 
kultury. tym szczęście byłoby powniejsze, jego perspek
tywy lepsze. Molier ukazuje nie tylko niemoralność tej 
metody, ale i jej nieskuteczność, działanie sprzeczne z z.:i
łożeniami. Anusia, pozbawiona wykształcenia tym inten
sywniej będzie posłuszna pierwotnemu swemu instynk
towi. W inscenizacji Jean Meyera na scenie paryskiego 
Palais Royal naiwność dziewczyny zapędza Arnolfa w 
ślepy zaułek. Anusia właśnie przez swą pierwotność pro
wokowała Arnolfa, drażniła go, nieświadomie go zadrę
czała. Gdyby nawet (jak przyjmował Meyer), Arnolf po
siadał poprzednio szanse wzajemności, zepsułby je i znisz
czyłby przez metodę wychowawczą, która zamiast służyć, 
obraca się przeciw niemu. 
Można jednak owo zagadnienie 11 -:- ;o;ólnić i rozszerzyć. 

Molier w Uczonych białogłowach za3ął stanowisko pozor
nie sprzeczne ze Szkolą żon. W Białogłowach będzie w y
kpiwał sawantkJ r6wnie ostro, jak w Szkole żon podav,;ał 
w wątpliwość: riostulat trzymania dziewcząt z dala od 
wiedzy. Sztuki te dzieli dystans 10 lat: 1662 r. Szkoła żon, 
1672 r. Uczone bialoglowy. Czyżby Molier się cofnął, 
„nawrócił" na chwalenie obskurantyzmu? Nie - spojrzał 
na sprawę z nieco innej strony~ na podstawie nowych 
doświadczeń. Wielka dyskusja o emancypacji kobiet 
(emancypacji intelektualnej, duchowej) zapewne pasjo
nowała prekursora „teatru idei", jakim był Molier. 
W równie silnym stopniu zajmował go problem dals;:y : 
wzajemny stosunek trzech sił - szczęścia, kultury, mi
łości . 

Nie koniec na tym. Jouvet pojmował Szkołę żon jako 
rozpaczliwą walkę przeciw nieodpartym prawom natury. 
Za razem dostrzec można było w jego interpretacji spra
wę tolerancji i tyranii. Już samą pos l.awą, wzrosrtem, au
toratywnością narzucał swe zdanie; nie było apelacji, 
gdy podsuwał słynną lekturę „maksym małżeńskich ". 
W samym jej środku Anusia wybuchała długo tłumio
nym płaczem. Otóż wyobrażam sobie inscenizację Szkoły 
żon, \ V której ów problem nietolerancji zajmowałby 
jeszcze ważniejsze miej sce. Nie tylko w wielkich spra
w ach zagadnienie gwałtu i przemocy nabiera znaczenia. 
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COMtDIE FRAN«;AISE 1959. MOLIER „SZKOŁA ŻON" . JEAN 
MEYER (ARNOLF), JACQUES TOJA (HORACY). 

Także i w stosunkach osobistych, codziennych. Miłość 
tyr anizuje niemal zawsze, a jednak w Szkole żon Anusia 
mów1i o różnicy między słodkimi i łagodnymi perspekty
wami, które .iej ukazuje Horacy, i owymi groźnymi regu
łami , które uczuciom narzuca Arnolf. Mistrzostwo sztuki 

COMf,;orn FRAN«;AISE 1959. MOLIER „SZKOŁA ŻON" . JEAN 
MEYER (ARNOLF) (W SRODKU). 

na ty".1 także polega, że Anusia jest w tym momencie 
stronnicza (sama nawet to czuje) a zarazem - mimo 
\\szystko - ma racjQ. 

Fragment artykułu Anatomi a cierpieni.a 
Teatr nr 20/66. 
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MICHAŁ BUŁHAKOW 

SZKOŁA KOMEDIOPISARZA 

~ zkola żon podobnie jak Szkoła mężów 
\1 napisana została w obronie kobiet i ich 

prawa wyboru w miłości, a relacjono
wała historię zazdrosnego i despotycz-

. nego Arnolfa pragnącego ożenić się 
··. ź- r~ z młodziutką Anusią. W sztuce tej , 

,;~ J obfitującej w zabawne sytuacje korne-
..., . · diowe, po raz pierwszy zadźwięczała t I jakaś gorzka nadpęknięta nuta roli 

, , / Arnolfa. 
'·~. Kiedy młodziutka Anusia w finale 

sztuki odniosła zwycięstwo i odeszła 
od Arnolfa do swego ukochanego, pozbawiony odrażają
cych lub śmiesznych cech Arnolf stał się niespodziewanie 
postacią bardzo ludzką i godną współczucia . 

Z miłością moją nic się porównać nie może - nagle jak 
gdyby zry,Nając maskę niegodziwego zazdrośnika wołał 
z pasją Arnolf. Jakichż dowodów żądasz , niewdzięczna , 
w potrzebie? Chcesz, bym płakał przed tobą? Abym tłukł 
sam siebie? Chcesz, bym włosy wyrywał oto sobie z głowy? 
Chcesz, abym się tu zabił? Na wszystkom gotowy: może 
cię to, okrutna, nareszcie poruszy! 

Widzowie zwrócili uwagę na ów monolog Arnolfa i jedni 
ze współczuciem, inni zaś ze złą radością, mówili, źe w 
monologu tym znalazły odbicie przeżycia osobiste pana 
Moliera. Jeżeli było tak w istocie, a było tak niestety, to 
ów monolog dowodzi nam, jak bardzo niedobrze działo się 
w domu przy rue Richelieu. 

Grano Szkolę żon wybornie, a prócz Moliera, który za
grał Arnolfa, wyjątkowy sukces odniósł Brecourt w roli 
służącego Grzeli. Należy tu powiedzieć, że wszystko, co
kolwiek towarzyszyło premierom poprzednich sztuk Mo
liera, zblakło zupełnie w porównaniu z tym, co s.ię roz
pętało po pierwszym przedstawieniu Szkoły żon. Po 
pierwsze, już na premierze wybuchł skandal. Niejaki 
Plapissonne, zajadły bywalec paryskich salonów, poru
szony do głębi duszy treścią sztuki, siedząc na scenie, 
przy każdym dowcipie i przy każdym gagu, zwracał w 
stronę parteru poczerwieniałą z gniewu twarz i krzyczał: 

No, śmiejcie się, wy, na parterze! śmiejcie się! 
I groził parterowi pięścią. Jasne, że parter tym gorliwiej 

ryczał ze śmiechu. 
Sztuka ogromnie się spodobała publiczności, na drugie 

i trzecie przedstawienie cisnęły się tłumy, kasa pobiła 
rekord: wpływy z jednego wieczoru wyniosły tysiąc pięć
set livrów. 

Co mówili o nowej sztuce literaci i stołeczni koneserzy 
teatru? Pierwsze ich słowa trudno było zrozumieć , ponie
waż po salonach przetoczyła się taka lawina wyzwisk pod 
adresem Moliera , że w ogóle nie sposób było połapać się 

14 

w czymkolwiek. Do tych, którzy już od dawna wybrzy
dzali , się na Moliera, dołączyły dziesiątki nowych jego 
wrogow. Z ogromną przykrością stwierdzić musimy, że 
niskiemu uczuciu zawiści poddał się także człowiek i pi
sarz tak wybitny jak Piotr Corneille. 

Co zaś do aktorów z Hotel de Bourgogne, to po pierw
szych przedstawieniach Szkoly żon chodzili jak struci! 
Ale trzeba przyznać, że mieli niebłahy powód do rozgo
ryczenia. Stała si<-: rzecz niesłychana, od chwili wejścia 
tej sztuki na afisz ~, wpływy w kasie burgundczyków po
ważnie zmalały. 

Następnie znaleźli się w Paryżu naiwni ludzie, którzy 
skarżyli się , gdzie mogii, zapewniając, że to właśnie oni 
posłużyli Molierowi jako pierwowzór bohatera komedii, 
Arnolfa . Im zaiste Palais-Royal pow1inien był wypłacać 
premie za zapędzanie widzów przed kasę! 

Sztuka więc wywołała takie powszechne wycie, że 
wśród t~go wycia trudno było dosłyszeć osamotnione 
głosy dających się policzyć na palcach przyjaciół Mol-iera. 
Jedyny głos który zadźwięczał głośno, był to głos świet
nego myśliciela i pisarza Boi!eau-Despreaux : 

Niechaj w yzwiska zawistników 
płyną, jak płynie mętna rzeka, I 
I tak wyborna twa komedia 
zwycięży , przetrwa, choć po wiekach! 

Potem sprawy wzięły gorszy obrót. P~wien młody czło
wiek , literat, Jean Donneau de Vise, jako pierwszy za
brał w prasie głos na temat Szkoly żon. Artykuł de Visego 
dowodzi, że dusza autora, w czasie kiedy pisał, rozdzie
rana była sprzecznościami. De Vise nade wszysL:rn pra
gnął dowieść, że komedia ta nie może odnieść sukce~u. 
nie mógł wszakże tego powiedzieć , ponieważ komedia 
odnosiła sukces oszałamiający. De Vise stwierdził zatem, 
że swoje powodzenie komedia zawdzięcza wybornej grze 
aktorów. co dowodzi , iż był człowiekiem niegłupim. N~' 
stępnie de Vise oświadczył, iż jest po prostu załamany 
nadmiarem zawartych w komedii sprośności, a na margi
nesie zauważył, że komedia jest kiepsko skonstruowana. 
Ale ponieważ, jak powtarzam, był to człowiek niegłupi, 
więc musiał pr:zyznać, źe mimo wszystko są w sztuce 
miejsca udatne, owszem, niektóre z postaci Moliera są 
tak w yraziste, jak gdyby żywcem przeniesiono je z życia 

Ale rzecz najważniejszą zawarł de Vise w zakończeniu 
swego artykułu - była ta:11 mo\va o tym, że niebawem 
w Hótel de Bourgogne odbędzie się premiera nowej sztuki, 
napisanej na temat Molierowskiej Szkoły żon . A zako
munikował o tym tak chytrze, że choć nie wymienił auto
ra, dla każdego było przecie oczywiste, że ta nowa sztuka 
wyszła spod pióra samego pana de Vise. 

Jak się ,{, tym czasie zachowywał Molier'? Przede 
wszystkim zadedykował Szkolę żon żonie swego protek
tora, J edynego Brata Jego Królewskiej Mości, księżniczce 
Henrietcie Angielskiej, a w dedykacji tej swoim zwycza
jem wylał na księżniczkę cały szaflik pochlebstw. Na
tychmiast po tym jednak popełnił fatalny błąd . Zapomi
naj ąc, że pisarzowi w żadnym razie nic wolno wdawać 
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się w jakiekolwiek dyskusje w druku o własnych utwo
rach, doprowadzony do wści0kłości Molier postanowił 
zaatakować swoich wrogów. Ponieważ miał do dyspozy
cji scenę, natarł na nich ze sceny, napisawszy i z,agraw
szy w czerwcu 1663 roku nie\vielką sztuczkę zatytuło
waną Krytyka „Szkol11 żon". 

Sztuka ta, w której Armanda Molicre otrzymała pierw
szą swoją dużą rolę, rolę Elizy, przedstawiała ośmieszo
nych krytyków Moliera. 

Fragment powieści: M. Bułhakow1 
.'·vcic pana Moliera w-wa 1968. 
Przekład: Irena Lewandowska. 
Witold Dąbrowski. 

Prapremiera „Szkoły żon" odbyła się 26. XII. 1662 r. 
Później grywano ją łącznie z Molierowską „Krytyką szkoły 
żon" - premiera 1. VI. 16ti3 r. 
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