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KALENDARZ ŻYCIA 
. MOLIERA 

15 I 1622 

Urodził się w Paryżu z oj ca Jana Baptysty 
Poquelin'a, „tapicera i pokojo w ca " króla Fran
cji Ludwika XIII oraz matk i Mar ii Poquelin 
z domu Crosse. 

1642 
Ojciec przelał na niego ty tuł i funkcję .. tapi

cera królewskiego". 'vV tej roli towarzyszy Lud
wikowi XIII w wyprawie przeciw Hiszpanom. 
W podróży sgqtyka, poznaną już wcześniej w 
Paryżu, Magdalenę Bejart, kochankę nicj alti go 
pana de Modene, aktorkę, w k tórej z n l a zł 
przyjaciółkę i „nieślubną żonę". 

30 VI 1643 
:Czie,sięcioosobowy zespół składający si ę m.in . 

z rodzeństwa Bejartów: Jó zefa, Magdaleny i 
Genowefy oraz przyjaciół ich rodziny, podpisuj(' 
akt umowy o założeniu trupy teatralne j pod 
nazwą „L'Il!ustre Theatre" (Teatr zna komity). 
Zespół aktorski przyjmuje nazwę „Dzieci r odzi
ny". Syn ,,tapicera królewskiego" porzuca naz
\\isko rodzinne i pisze się od tej ch\vili -
M O L I E R E ; podobno od nazwy miej co
wości lub nazwiska pewn .go pisarza zmarłego 

\\' 1622 r. 

1646 
l\folier zakłada nową trupę tea tra lna z Mag

daleną Bejart i jej rodzeńst\vcm: Jc>zef, m. Ge
nowefą i najmłodszym Ludwikiem . Wy:-uszają 
na prowincię. na południ e Fra ncji. 

1653 
Tryumf autorski. Molier \ ·ystawia w Lyonie 

swoją pierwszą komedię wierszem w 5 aktach 
pt. „Wartogłó \\' czyli za wgze nie w porę ". 

1656 
W Beziers w ystawia ze znacznym su '.,ccsem 

komedię wierszem w 5 aktach pt. „Zwady mi
łosne". Boy i;;odaje, iż w tym czasie pcv:, tały 
w zarysie •. Pocieszne wyk,.\'intnisie" . 

24 X 1658 
Trupa Moliera wystawia przed dwudziestolet

nim królem Francji Lud\,, ikiem XIV, który 
r.rzygotowuje się do objęcia władzy, tragedię 
Corneille'a „Nikomede" oraz farsę pt. „Zako
chany lekarz'', której tekst nie zachował się; 
zjednuje so bie tym występem względy absolut
nego monarchy i dworu. 

18 VII 1659 . 
Premiera pierwszej sztuki, która zapewniła 

Molierowi nieśmiertelnoś ć. Była to komedia vv 
l a~cie prozą pt. „Pocies zne wy k vi n tn i ie". 

28 V 1660 
Premiera kom edii w I akcie wierszem pt. „Ro

gacz z urojenia", z główną postacią Sganarelle'a, 
bohatera kilku nas tępnych komedii m.in. „Don 
Juana". 

1661 
Rychło odniósł kolejny sukces komedią wier

szem w 3 aktach pt. „Szkoła mężów", w której 
podjął problem wychowania dziewcząt, przy
szłych żon oraz sprawę postępowania mężczyz
ny względem kobiety. 

W ydarzeniem tego roku było także wystawie
nie komedii-baletu w 3 aktach wierszem pt. „Na
tręty", która otworzyła drogę no\vemu gatun
kowi widowiska scenicznego. W tym samym 
stylu utrzymana była pó źniejsza słynna komedia 
w 1 akcie prozą pt. „Improwizacja w 'Wersalu", 
w której autor rozprawił się ze swymi wrogami 
i dał nowy, oryginalny wyraz poglądów na tea tr 
i sztukę aktorską. 
Burzę rozi;;ętała następna premiera tego roku, 

komedia charakterów w 5 aktach wierszem pt. 
„Szkoła żon" , mówiąca o prawdziwej miłości 
przeciwstawionej przymusowi. T ymczasem roś
nie obóz wrogi pisarzowi, pojawia j ą s ię ordy
narne pamflety, b roszury , · t\ ·ory ulotne, znie
sła\\'i ajqce l\ioliera j a k o c z łowieka i :ir s t ę . 

23 li 1662 
MoliC'r bierze ślub z młodziutką Arman dą Be

jart, rzekomą si os trą Magdaleny, przyjaciółki 
pisarza, przez ca ł e życie tkwiącej u jego boku. 
Fakt ten s t1 ł s i ę przyczyną pogłos ek , mówią
cych_. iż I\"°lier jął za żonę własną ·órkę . Ar
manda nigdy ni e kocha ła Mo iera, ży cie ich 
było piekłem. 
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Armanda urodziła syna. który niebawem 
umrze. Ojcem chrzestny~ je., t król Ludwik XIV. 
chrześniak ot:·zymuje imię: Ludwik. z Arman
dą miał Molier dwóch synów i córkę. synowic 
zmarli wcześ nie. 

Molier. Porlrel P. Mlgnorda. Armanda Bejorl, jeg~ tono. 
Porlret nieznanego malarza. 

Premiera wyśmienitej sztuki-pamfletu, kome
dii w 1 akcie prozą pt. „Krytyka szkoły żon". 
Problemy obyczajowe pojawiły się także w no
wej komedii-balecie w 1 akcie prozą. lub jak 
s i ę niekiedy nazywa - maskaradzie pt. „Mał
żeń.stwo z przymusu". 

12 V 1664 
Ważny dzień premiery doskonałej komedii 

wierszem, wtedy w 3 aktach pt. „Tartuffe, czyli 
śwh: tcszek", wymierzonej w obłudę i hipokry
zję. Sam Molier grał rol<; Organa. A choć sztu
ka spotkała się z uznaniem króla, przemożne 
siły kół klerykalnych, z arcybiskupem Paryża 
sprawiły, że zabroniono jej wystawiania. Walka 
o powrót „świętoszka" na scenę trwać będzie 
odtąd przez pięć lat. 

Ootatnia premiera tego roku to komedia dwor
ka w 5 aktach wierszem, z muzyką i baletEm 

pt. ,.Księżniczka Elidy". 

15 li 1665 
Premiera komedii w 5 aktach prozą pt. „Don 

J uan". jedyny to utwór komediowy Moliera nie 
uwzględniający trzech jedności i zasad prawdo
podobiel'istwa. 

1666 
Molier pisze i wystawia jedno ze swoich czo

łowych arcydzieł. komedię w 5 aktach wierszem 
pt. „:'.'vf irnn t rop". Ukazuje się także komedia w 3 
aktach prozą, zaczerpnięta z własnych przeżyć 
a utora pt. „Lekarz mimo woli": przyjęta ją jako 
a ta k na medycynę ówczesną. 

2 Xll 1666 
W czasie uroczystości dworskich zespół wy

sta • ił sielankę heroiczną w 2 aktach wierszem 
pt. „Mclic cr ta ". 

5 I 1667 
Premiera komedii pt. „Sielanka komiczna". 

14 li 1667 
Premiera komedii w 1 akcie prozą. z baletem 

pt. ,.Sycy!i , nin. czyli miłość malarZf•m". 

1667-1668 
i\.>Iolier załamany i ciężko chory na grużlicę 

płuc przeby\va na wsi pod Paryżem. Choroba 
i zgryzoty pustoszą organizm pisarza. 

7 
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1668 

Premiera zaczeri:niętej z Pla uta komedii 
w 3 akt01ch \vierszem pt. „Am fi trio n", która 
stała się okazją do aktualnych fartów dwor
skich. Ostrzej zabrzmiała tragicznie zakończo
na , ukazująca okrucień stwo ustroju stanowe
go komediofarsa w :3 aktach prozą pt. „Grze
gorz Dyndała". którą Molier \Vystawił na uro
czystości z okazji zawarcia pokoj u i przyłącze
nia Flandrii do 'Francji . 

1669 

Premiera kon'edii w 5 akL1ch prozą pt. , ,Ską
piec", wykfi\\·ającej wady mies zc ;.ańskie . 

5 li 1669 

Za zgodą króla Ludwika XIV wznowieni 
przedstawieit „Świętoszka" pt. „Tartuffe czyli 
Szalbierz". Zwycięstwo Moliera. Sztuka szła 
w sezonie :i7 razy i przyniosła 45000 livrów do
chodu . 

25 li 1669 

Umiera ojciec, stary Jan Baptysta Poqueliu. 
W jesieni premiera komedio-baletu w 3 aktach 
prozą pt. „Pan de Pourceaugnac''. 

1671 

Premiera kom edii w 5 aktach proz<i, z ba
letem pt .. ,Dostojni \\·spółzalotnicy", w której ja
ko tancerz, w kilku przedstawieniach, brał 
ud ział król Ludwi k XIV. W nas tępnej komedii 
w 5 aktach prozą. z baletem pt. „Mieszczanin 
szlachcicem". Molier wydrwił snobizm bogatego, 
nied ouczonego mieszczaństwa oraz arystokra
tyczne pc>sożytnictwo. Potem ukazuje s ię na 
scenie tragikomedia w 5 aktach wierszem. z ba
letem pt. „Psyche" oraz dwie dalsze komedie: 
w 1 akcie prozą pt. „Hrabina d'Escarbagnas" 
i w 3 aktach prozą- pt. „Szelmostw o Skapena". 

17 li 1672 

Premiera kom ed Li w 5 aktach wierszem pt. 
„Uczo ne białogłowy". 

15 IX 1672 

Rod zi się drugi syn pisarza, który do'stał imię : 
Pierre-Jcan-Baptiste-Armand i umiera po mie-

siącu. Ojciec także j c~ t j uż b bki ' m ierci . 
Wszystkim znany jest r oman żon• fo li ra Ar
mandy z młodym aktor em Ba r nem , któr ego 
Molier przyjął p o raz pier ws zy d o z społu w 
1666 r„ i któr y owrócił do niego w 1670 r., 
grając odtąd pierwszoplan owe role. 

1673 

Umiera j ący już pisarz w y. tawił s wój os tatni 
utwór, s ta nowiący atak na medy cynę . komedię 
w 3 akta ch prozą . z bale tem pt. „Ch ory z uro
jenia", w któr ej sam grał głó •ną rolę Arga na. 

17 li 1673 

Pod cza~ czwartego spekt klu „Cho:« go z uro
jenia" str acił rzytomność, ;:ma rł kifa a godz in 
później \V domu. 

, ( 

· ,. 

! 
i 
I 

I i 
'1..._,.... . .: 

.J „, 

Zcsta vil: 
JAP 

... 



MAŁGORZATA IWIEC 

10 
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Strono lytulowo pierwszego wyda nia „Szkol\] żon''. 1663. 

. , Szkoła żon" Moliera to kom dia pełna wdzię
ku i uroku, która też z tych względ6\.' jest 
chętnie wystawiana i gra na. J est przy ym je
dną z pierwszych nowożytny ch komedii k lasy
ka ·- tego gatunku - literatury francuskiej 
i światowej, Jana Baptysty Poquelin - bo ta k 
brzmiało prawdziwe nazwisko autora „Szkoły 
żon", który doprowadził do prawdziwego prze
wrotu w sztuce scenicznej wykorzystując w 
swych komediach elementy wszys tkich popu
larnych w jego czasie rodzajó\V literackich : tra
gikomedii, sielanki, farsy . Łącząc w syrikretycz
ną całość owe elementy rozpoczął począwszy 

„ 

od .,Pociesznych wykwintniś" (1659). tworzenie 
nowoczesnej komedii, w której interesowało go 
przede wszystkim przedstawienie charakterów 
ludzkich. Postacie jego komedii. mimo że 
csadzone w realiach XVII stulecia są żywe, 
barwne - obdarzone cechami tak powszechnymi, 
że można zaryzykować stwierdzenie, że są wie
czne. 

Z tych też powodów postacie molierowskich 
komedii do dzisiaj mogą bawić i wzruszać. 
autor dba bowiem o wyraźny rysunek psycho-· 
logiczny postaci, dokłada przy tym wszelkich 
starań. by ten rysunek był prawdopodobny. Za
rzucano zresztą Molierowi, że ta właśnie troska 
o przedstawienie przede wszystkim charakterów 
ludzkich, prowadziła go do nie przykładania wa
gi do głóv..-nego wątku sztuk. I rzeczywiście czę
sto kończą się one w sposób nieprawdopodobny, 
tak jak to dzieje się chociażby w przypadku 
„Szkoły żon". gdzie zbieg okoliczności dopro
\vadza do szczi;śliwego mariażu młodziutkiej 
Anusi i Horacego. 

Moliera nie interesowało nazbyt logiczne bu
dowanie akcji swych sztuk, był przede wszyst
kim świetnym portrec~stą ludzi swej epoki i nie 
dość na tym. że potrafił przedstawić świat i czło
wieka takim jakim jest, potrafił też wydobyć z 
życia wszystkie elementy komiczne. Dzięki te
mu nawet najbardziej naganne postaci.e skąo
cńw. pociesznych wykwintniś, sawantek, XVII
wiecznych nuwcryszy nie tylko są komiczne, 
ale i prawdziwie ludzkie. 

Komedie Moliera swoją barwność. żywioło
wość zawdzięczają temu, że ich proweniencje 
wskazują na ludowy rodowód literatury fran
cuskiej , Nie bez znaczenia dla przyszłego twór
cy no\vożytnej komedii był fakt, że urodził się 
i wychował w Paryżu w pobliżu słynnego Pont
Neuf. gdzie sławę zdobywał Tabariri, znany ku
glarz. trochę szarlatan, którego improwizowane 
dialogi rodem z komedii dell'arte ściągały tłu
my do bud jarmarcznych. Pamięć o nim żyła 
i za ~zasów Mol.iera a tego rodzaju sztuka, bli
ska Jarmarcznym popjsom, była nadal konty
nuowana i aprobowana przez mieszkań.ców fran
cuskich miast i miasteczek. Temperament mło
dego Moliera, który otrzymał wykszt'.lłcenie kla
syczne i posiadał perspektywy na stabilne 
mieszczańskie życie, doprowadził do tegą że 
zdecydował się on na prowadzenie życia kugla
rza. zakładając wespół z aktorską rodziną 
Bejartów „L'Illustre Theatre" - ,.Teatr Zna
komity". 

11 



12 

Wieloletnia wędrówka teatralnej trupy Molie
ra stała się prawdziwą szkołą dla przyszłego 
komediopisarza. Obserwowanie życia prowincji, 
ludzi, sposobu myślenia, a także języka, dopro
wadziło do powstania komedii, które przedsta
wiały w,spółczesne obyczaje, prawdę o życiu 
XVII-wiecznej społeczności Francji. Edukacja 
Moliera - zarówno ta zdobyta we wczesnej 
młodości, wynikająca ze studiów klasycznych, 
a później poparta życiowym doświadczeniem, 
wędrówką po Francji, miała zaowocować wy
bitnym sukcesem artystycznym. 

Pierwsza sztuka „Pocieszne wykwintnisie" 
przyniosła nie tylko powodzenie, ale i przyjaźń 
króla Ludwika XIV, co zadecydowało o dal
szej karierze J. B. Moliera. Za ,swoje sukcesy 
jakie przyniosły sztuki wystawiane w Paryżu 
Molier musiał płacić wy,soką cenę. Otaczała go 
wrogość portretowanych w jego utworach wy
kwintniś, bigotów, parweniuszy, libertynów lub 
też szarlatanów, nie mających nic wspólnego 
np. z medycyną. Niepomyślnie układało się też 
życie osobiste autora „Szkoły żon". Małżeństwo 
z młodszą od niego o przeszło dwadzieścia lat 

Armandą Bejart siostrą, a jak nawet przypusz
czano córką Magdaleny Bejart, z którą wcześ
niej Molier się związał - było po prostu po
rażką. Lekkomyślność młodej Armandy musiała 
mu dostarczać tyleż bólu, co goryczy. 

Mimo to Molier potrafił dbać o swoją tru
pę, jako dyrektor teatru. Grał przy tym w sztu
kach, pisał dalsze utwory powołując do życia 
prawdziwą galerię postaci, utrzymanych w ra
mach realizmu psychologicznego. 
Doświadczenia życiowe Moliera zaważyły na 

powstaniu „Szkoły żon", sztuki do dziś żywej, 
mówiącej o wiecznie aktualnej dla każdego 
człowieka sprawie - miłości. W życie ludzkie 
wpleciona jest bowiem tęsknota za szczęściem, 
spokojem, równowagą wewnętrzną, co dać mo
że związek kobiety i mężczyzny. I Molierowi 
nie był:; obce te tęsknoty - porzuciwszy miesz
czai1ski spcsób życia, podświadomie potrzebo
wał jednak spokoju i ładu„ podobnie jak i swo
istego malżećskiego szczęścia pragnie też Ar
nolf. bohater „Szkoły żon". Sądzi nawet. że 
posiadł nań receptę wychowując z dala od lu
dzi na skromną. potulną dziewczynę Anusię_. 

..... „.: ..... --
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którą chce uszczęśliwić małżeństwem i ma
jątkiem . Ale w tym momencie dochodzi do 
głosu autentycznie prawdziwe uczucie do Hora
cego, krzyżujące plany Arnolfa; a zgodnie ze 
słowami Horacego ... 

Miłość to mistrz nie lada. 
ona w jednej chwili 
Czyni z nas coś, 
czym przedtem ni (1dyśm 11 nie byli, 
Nieraz w naturze nasze j, 
w sposób niesłychany, 
Nauki jej sprawiają 
zupełne przemiany, 
.Jednym tchnienio11 potężnym 
ta w szechmocna władza, 
.Jakby cudem, 
na innych ludzi nas przeradza, 
Z jej woli wraz się .ękąpy 
staje rozrzutnikiem, 
Tchórz rycerzem, 
gbur prosty czułym zalotnikiem, 
Najbardziej tępe j duszy 
ona daje ostrze 
I naglą b11strość wlewa 
w objęcia najprostsze. 

tłum. T. Boy-Żeleński 
Molier , .. Szkoła żon" s. 56, W-wa 1972 r . 

·- - ------

.............. .... 
i 

Arnolf choć rozsądny i wyrachowany, sam 
ulega przecież miłości i choć jego pretensjo
nalność, a nawet rezygnacja z męskiej godnoś
ci mogą razić, to współczuJemy mu w jego 
rozterkach . Jest on bowiem, podobnie jak inni, 
postacią - z krwi i kości człowiekiem. Mo
lier często powracał w swoich komediach do 
dwóch spraw; małżeństwa i wychowania. Aby 
małżeństwo było szczęśliwe wymagał spełnie
nia następujących warunków; zgodnośai uspo
sobień, środowiska _z którego małżonkowie po
chodzą, zgodności wieku, a przede wszystkim 
wzajemnej miłości - a był to dla niego wa
runek najistotniejszy, który mógł zastąpić 
wszystkie pozostałe. 
„Szkoła żon" to przykład połączenia śmiałej 

jak na owe czasy problematyki obyczajowej, 
pogłębionej rysunki.em psychologicznym posta
ci, jak i pokaz świetnego, żywego i barwnego 
języka, którym posługują się jej bohaterowie. 

MAŁGORZATA SIWIEC 

. ~a.- :,;:;;.„,-. \ 
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Zastępc a Dyrektora : .IEAZY LENAACIŃSKI 

Zespól administracyjny 

Główny Księgowy : 
Tadeusz Kuszej 

Dział Upowszechniania Teatru: 
Zygmunt Szafran 
Barbara Gadaczek 
Mirosława Orczyk 

Sekretarz Teatru: 
Maria Motyczyńska 

Dział Administracyjny: 
Alicja Kędzierska 
Wanda Trzcionka 

Dzia ł Gospodarczy: 
Danuta Kępa 

Dział Zaopatrzenia : 
Irena Szczepań ska 

Zespół techniczny 

Kierownik Techniczny: 
Jerzy Kotula 

Brygadierzy Sceny: 
Andrzej Górski 
Jerzy Zdybał 

Dźwięk i światło: 

Rekwizytor : 

Maciej Kędzierski 
Marian Dąbek 
.Jacek Gawroński 
Leszek Wiślak 

Lech Marcinkowski 
Alina Kornobis 

Pracownia krawiecka: 
Adam Szymański 
Stanisław Kawecki 
Czesław Kaniewski 
Janina Stępień 
Hildegarda Żak 

Pracownia perukarska : 
Zofia Segda 
Lidia Drobnik 
Zdzisława Otręba 

Pracownia stolarska: 
Stanisław Maniara 

Pomoc krawiecka: 
Maria Brudek 
Helena Czwarnowska 
Janina Kurdziel 

PROJEKT DEKORACJI I KOSTIUMÓW JANUSZA WARPECHOWSKIEGO 

Redaktor programu: 

JAN PIERZCHAŁA 

Projekt okładki i 

opracowanie graficzne: 

JERZY MICIAK 

Korekta: 

IRENA SKOWRONEK 



Cena 6,- d 

Przedsprzedaż bt~tdw 

w Kasie Teatru 
w goddnach od 12 - 18 

Dztal Upowszechnlanła 
Teatru t hasa biletowa 

Centrala 

66-11-27 

68-04-94 

NAJBLIŻSZE PREM IE RY : 

EDWARD REDLINSKI 

CZWOROKĄT 

LEON SCHILLER 

KRAM Z PIOSENKAMI 

Przedsprzedaż biletów 

w kasie biletowej Domu. Kultury „Metalowiec" 

poniedziałek, wtorek, środa od 8.00 - do 16.00 

czwarte~ i piątek od 12.00- do 18.00 

sobota od 8.00- do 14.00 

Dział Upowszechniania Teatru. - tel. 66-11-27 


