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Tadeusz Bo~-Żeleń.shź 

« SZKO-ŁA ŻON» 
(fragment) 

Przystępujemy do komedii, którą historia lite~a lury uwa
ża za epokę w dziejach francuskiego teat~u, rowną co. do 
doniosłości ,Cydowi" Corneille'a; zarazem Jest ona. z wielu 
względów ~poką w tw~rczości Moliera. ~atrzyhs;ny ~a~ 
cierpliwie wchłaniał w s1eb1e .elementy wsp~łczesne,so teat. 
ru; jak stopniowo i nieznacznie przetwa:za Je, cora~ w1ęceJ 
znacząc je swoim piętnem; tutaJ czyni stano~vczy ~ro~ . „ 
stwarza własną komedię, wkracza w dziedzinę w1elk1eJ 
swej twórczości ( ... ). 

JZe starej fabuły: zazdrośnik wyprowadzony w . pole przez 
kobietę] ... wyłania się tu już nowocz~sna komedia obycz~
jowa. komedia mieszczańska, komedia naro?owa, koi:nedta 
charakterów, komedia psycholog1cz:ia, realistyczna 1 na
wet - jak chcą niektórzy - kome?1a dyda.kt~c~na, „szt.uka 
z tezą''. Wreszcie miejscami komedia ta daJe JUZ zapo~1ed; 
nowoczesnego dramatu. Czy nie za dużo tego wszystkiego . 
Ani trochę. . . 1 , 

Komedia charakterów. Tu wystarczy ie?no słowo. ro e 
zazdrośników dawnego teatru, nie wyłączaJąc „Szkoły mę
żów' ' można było niemal grać w masce; p,.rnolfa - nie. 
Arnoif nie jest tą marionetką , tym bezosobistym „~ocm~
łuchem" czy Sganarelem, wyprowadzonym na sce~ę. Jedyn~e 
po to, aby był oszukany i wyśmiany . Ma ~n JUZ sW<?J~ 
fizjognomię, i to dość zło~oną. Jest. to na ogoł przyzwo1t:_ 
człowiek , wcale nie duren; ale maJący w pew~y~h kwe 
stiach swoje pojęcia i padający ofiar~ tych P~Jęc. swego 
charakteru. Jest to zamożny mieszczanin pary.sk~, z preten~ 
sjami do szlachectwa, umiejący żyć z lu_dzm1. otocz?_n)_ 
szacunkiem, poza swoją manią, która u znaJących g~ bhzeJ 
daje mu żdźbło śmieszności. Ale pod dobroduszny~m pozo~ 
rami jest to natura oschła, samolubna, doktryner 1 p~dan_t. 
I - chce być mędrszym niż życie i dlatego okazuJe s1~ 
odeń głupsz);m. Molier w komediach swoich ?a nam długi 
szereg pedantów nauki, literatury etc.; tu tai mamy Pe
d a n ta p rak tycznego ż y c i a. („.). ~rn~lf p~z~z 
swoją doktrynę chce. aby Anusia była głupia: _1 własme 
dzięki tej głupocie jest ona bez obrony_ ~obec :nstynkt~, 
bez krytycyzmu wobec pierw.szego, k.to JeJ szepnie ~łodkie 
słówko. Arnolf jest niby polityk, ktory pragnąc _uh zymać 
lud w pożądanej ciemnocie wydaje go na łup pierwszego 
z brzegu agitatora . Akcja ta jes~ prost'.1 do ostateczn~c.h 
granic: trwające przez pięć aktow qui pro quo płynie 

z'upełnie naturalnie z ambicji Arnolfa i paplarstwa Hora
cego. Co więcej : Molier przeprowadza w niej pomysł rów
nie szczęśliwy, jak podnoszący myśl utworu: zazwyczaj 
kochająca się para sili się oszukać tyrana; tu przeciwnie: 
Anusia przez naiwność, Horacy przez młodzieńczą nie
opatrzność powiadamiają Arnolfa o każdym swoim kroku; 
i oto ten tak przewidujący człowiek , wiedząc wszystko,ni e 
zdoła niczemu zapobiec; bezsilny jest wobec praw życia. 

Upraszczając intrygę do minimum, Molier okazał w niej 
zaraze:m ogromną inwencję . Cóż śmielszego w istocie nad 
pomysł, aby swego zazdrośnika uczynić powiernikiem 
wszystkich planów i kroków młodej pary? Zarazem dzięki 
temu pomysłowi akcja przenosi się poniekąd w duszę A r
nolfa: każdą jego scenę kończy mon o log, . mon o 1 o g, 
nie mający na celu samego tylko zabawienia publiczności, 
ale zdający sprawę z drgnień jego duszy. Tak oto Molier 
czyni nas tu świadkami ewolucji wewnętrznej, jaką prze
chodzi człowiek. Sganarel jest od pierwszej sceny człowie
kiem z jednej sztuki i takim zostanie do końca. Inaczej 
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 p:ikroju, 
ak miłość w całej pełni. I patrzymy na stopn iowe prze
kształcanie duszy ludzkiej, aby w ostatnim akcie widzieć, 
jak Arnolf zaprze się samego siebie, jak ten tyran podda 
się pod jarzmo; jak ten człowiek, najdrażliwszy na punkcie 
małżeńskiego honoru, sam będzie podsuwał owej dziew
czynie najbardziej sprzeczne z tym honorem myśli. Jest to 
zatem w wysokim stopniu sztuka psy cho log i cz n a; 
tym odmienna zarazem od innych sztuk Moliera. iż tu du
sza ludzka nie jest opanowana - jak zazwyczaj centralne 
jego figury (Harpagon, Orgon, Argan) - jedną namiętno

ścią, która włada bez oporu, ale dwiema, które walczą 
z sobą; widzimy, jak jedna z nich , ta, która weżmie górę. 
rodzi się w naszych oczach, wzrasta i zmienia się w ni
szczącą siłę . Ta ew o 1 u c j a n a m i ę t n o ś ci czyni z tej 
wczesnej komedii Moliera studium, którego nie spotykamy, 
zdaje się, później, i zapewnia jej oddzielne miejsce. stano
wiąc zarazem jeszcze jeden dowód śmiałości i samorodności 
jego geniuszu. 

T. Bou - żeteński 

(Pisma t. XI. Warszawa PIW I.9.i7) 



s ztych J. Punta - „Szkola ~on" 

Bot;-Żelerishź 

MOLIER 
(fragment) 

Wymawia się to imię ze czcią i mniej lub więcej szczerym 
zachwytem, ale dzieje się to raczej na wiarę tradycji niż 
z własnego bezpośredniego przeżycia. 

I nie dziwmy się temu. Takie prawdziwe współżycie 
z wielkimi dziełami minionych i tak odległych nam epol{ 
to rzecz jedna z najtrudniejszych. Odmienna konwencja 
artystyczna staje się niby zakrzepłą skorupą, która osłania 
jądro płomienistej lawy, żarzącej się wiecznie we wnętrzu. 
Tak np. Racine czyni na nas wrażenie umiaru i chłodu. 
podczas gdy współczesnych przerażał i gorszył rozpętaniem 
namiętności, oszałamiał tchem nie znanego przed nim po
rywu zmysłów. Wszystkie niemal zdobycze artystyczne ge
nialnego pisarza wchodzą w krew literatury, korzysta 
z nich każdy z potomnych, wyzyskuje je w sposób coraz 
zręczniejszy, coraz bardziej udoskonalony, tak że przez ja
kiś okrutny i niesprawiedliwy paradoks genialny pierwo
wzór wydaje się niemal bladym w porównaniu do swych . 
współczesnym nam, kopii. Różnica tylko ta: te wtórne 
utwory mijają, starzeją się niby moda ubrań, które odzie
wają ich aktorów, podczas gdy pierwowzór trwa, wiecznie 
stanowiąc ożywczą krynicę piękna. Ileż „Celimen" przesu-
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nęło się przez scenę i znikło w niepamięci, odkąd Celimena 
.Molierowska żyje wiecznie . 

. Toż samo w . stosun!tu do zdobyczy życiowych ge
nialnyc~ P.1sarzow:. J':1z nas nie cisną te rzeczy, z którymi 
w~l~~yh. c1 ty tam _n~eraz z narażeniem własnego gardła; 
pr Z) Jmu;emy. spoko~me nas~e ~spół~zesne życie, jakim jest, 
me zastanawiaJąc się zbytnio, ze kazde najdrobniejsze z tych 
praw! k~ó~ych używamy, musiało być nam wywalczone 
w wielk1eJ >ya!ce Ducha, w której jednymi z najdzielniej
szych zapaśmkow byli wielcy pisarze. 

1~ wśród nich Moli.er i.est je~nym z pierwszych. On jest -
mozna .to rzec - w1elk1m tworcą życia. Tym Molier różni 
się .od mny~h v".•ielkich imion l!terackich, tym je przerasta. 
M.ozna pow1edz1eć wręcz: ~oher jest kamieniem węgiel
nym ~owoczesnego społeczenstwa. Tak jak w innej przeło
!11owe;. epoce przyszedł Napoleor::i. spojrzał na kartę Europy 
1 ~ze~~; ·:To k~óles.two, ta .gramca, ta dynastia nie podoba 
mi się , i. gramcll: 1 dynastia przestawały istnieć, tak przy
~zedł Moher, .sP~Jr~ał dokoła siebie i powiedział: „To a to 
Jest złe, głupie. sm1eszne; nie chcę, aby to istniało". I to, 
co . o.n tak. napiętnował, znikało, strawione własna śmiesz
nosc1~ .. Nie zmienił oczywiście Molier zasadniczych cech 
ludz~leJ. na~ury, bo to. niemożliw~; ale w momencie prze
obrazama . się sp~łeczenstwa zwalił satyrą swoją niejeden 
~ ~ałw:anow, stoJących na przeszkodzie idącemu nowemu 
~ycm, 1 tak potężnie, ma.że jak nikt inny, przyczynił sie do 
Jego ewoluc3i w duchu swiatła i swobody. 

T. Boy - Że!eńskt 
(Pisma t . XI. Wars?awa PIW 1957) 

Bohdan Korzeniewshi 

MOLIER, JA.KIEGO NIE ZNAMY 

W tej chwili toczy się w Polsce piękna walka o przy
wrócenie wielkim pisarzom tego znaczenia, jakiego mimo 
wszystkich pompatycznych hołdów nie mogla im zapewnić 
kultura mieszczańska. Nie tylko dlatego, że była zamknięta 
w granicach swojej klasy. Przede wszystkim dlatego, że 
zatraciła sens prawdziwej wielkości. Niedole Moliera gnę
bionego przez komunał, sprowadzonego do roli błazna al~o 
nudziarza, są tego wymownym dowodem. Kultura, po kto
rej bezpośrednio dziedziczymy, nie była - niestety! - kul
turą Renesansu ani nawet kulturą wieku Oświecenia. Nic 
zostawiła nam najpiękniejszego dziedzictwa. Nie możem"· 
całkiem zrzec się spadku, który nam dała historia. Możemy 
go tylko rozumnie użyć. . . 

Po kulturze mieszczańskiej dziedziczymy Mohera w dwoch, 
z grubsza biorąc, tradycyjnych odmianach . Jedną, stars~ą, 
znamy ze stolic wszystkich krajów świata. ·!est to Moh.e~ 
„klasyczny", zionący tak przerażliwą nudą, ze rzucano JeJ 
na pastwę głównie młodzież szkolną; przecież od małego 
w~·chowywała się w przeświadczeniu, że świat stoi śmier
telną powagą. Kto pamięta odwiecznego .,Skąpca" w da w
n ,. m Teatrze Narodowym, ten wie, jak wyglądał taki 
M~lier. Przypominał dobrze zachowane zwłoki w. podz~e
miach klasztornych . Bo też pochodził z innej epok1. Takim 
zobaczyło go mieszczaństwo w tych czasach, kiedy jeszcze 
odznaczało się solidnością i umiało utrzymać jakiś ład we 
własnych myślach i w rządzeniu światem. _Były to ~z~sy 
już dość odległe, bo sięgały do połowy ubiegłego w1eKu: 
w latach triumfów komedii mieszczańskiej, pełnej czułości 
i szacunku dla samej siebie. Na Moliera patrzono w naj
lepszym wypadku jak na Emila Augier. Dawano mu na 
równych prawach z panem Augier bogate salo~y z auten-: 
tycznymi meblami i gobelinami na ścianach. I Jego postaci 
ruszały się tam jak ludzie prawdziwi. Tylko że nie byli to 
ludzie Moliera. Mieszczańska interpretacja Moliera w tych 
latach roi się od nieporozumień i komunałów. 

Nieporozumienia wywoływał nagminny wówczas zwyczaj 
wkładania w postacie Molierowskie własnych uczuć i prze
konań . Nie byłoby w tym ostatecznie nic złego , bo robimy 
to zawsze przy graniu klasyków, gdyby te uczucia i prze
konania nie kłóciły się z intencją pisarza. Tutaj były z nią 
w krzykliwej niezgodzie. W ujęciu Gota z Komedii Fran-



cuskiej Arnolf ze „Szkoły żon" tracił całą swoją drapieżność 
i wiarę w skuteczność przemocy; stawał się poważnym mie
szczaninem, cierpiącym tragicznie z nieodwzajemnionej mi
łości. Zamiast budzić oburzenie i śmiech , budził współczu
cie. To ubieganie się o współczucie pozwalało sobie r:a ba r 
dzo wiele. Apelował doń nawet Harpagon, gdy szalał z roz
paczy za utraconą szkatułką, nawet Tartuffe, gdy sięgał do 
kolana Elmiry pożerany głęboką namiętnością. Po zdobyciu 
władzy mieszczaństwo starało się sobie powetować z na
wiązką wszystkie kpiny i szyderstwa, jakie nań spadały od 
kilku wieków. Nie chciało już być śmieszne. Chciało budzić 
szacunek i sympatię. Osiągnęło swój cel. Ileż jeszcze dzisiaj 
po szlachetniejszych teatrach stosuje się takiego sposobu 
„uczłowieczania" postaci Moliera, jakby nie dość było tego 
człowieczeństwa, jakie im dał wielki pisarz. ( .. . ). 

Drugi sposób ukazywania Moliera, także otrzymany \\" 
spadku po minionej epoce, pochodzi z czasów nowszych . 
z lat rozpadu kultury mieszczańskiej w okresie imperializ
mu. Ukazuje nam Moliera w „stylizacji". Największe nasi
lenie tej znowu reformy stylu Molierowskiego przypada 
na lata wielkiego zamętu między dwiema wojnami. Wów 
czas interesował głównie ten Molier, który był dostawcą 
rozrywek królewskich i układał swoje komedio-balety dla 
zabawy dworu. Teraz miał się stać przy wydatnej pomocy 
„inscenizatorów" dostawcą rozrywek mieszczaństwa prawie 
na równi z rewią i music-hallem. Dla uciechy tych odbior
ców lekarze w spiczastych kapeluszach wykonywali „gro
teskowy" taniec z seryngami. Mieszczanin szlachcicom roz-

iewał się niemal do naga i fikał kozły po _sceni~, a sam 

~:olier stawał się twórcą za.bawnrchdopr:o~~"j'~~~~f1 c~o~~~= 
~~c~~le~~~~~~~ ~~~rt~~:~~e~~ e myśli. w ~ycr 1~~a~~ ~;~ fakt że w takie balety przem1e.m_ały. się me Y . . ł , do 

" . kt. e od wielk1eJ biedy upowazma., . 
med1e pisarza, or . f d " Podobne ujęcia s1ę-
wprowadzen_ia. „styliz~wane~ bu ~~a ~eine wspaniałej pasji 
gały_ po n_aJw1ększe i~!? r~:;}~v o' ludziach. Przecież w t_en 
1 gniewu, 1 pełne gro l P ś ·. t ka" I tu niby w ia-

~I?~tb la~~j:~;~nfe:a~;~~. 'pr;:: ~~!nę ·przebi.egal_i s~użącr 
k~łysz'ąc się na szeroko rozstawionych .nogach. l I\ aw~i~ 

t 'dza z wytrzeszczonymi oczam1. u , 
nagle :1ak_wps· r~~m:~ii muzycznej, pod koniec sztuki wszyscy 
bv w Ja ieJ · t ąwszv w pół
ak torzy czy tancerze b~~li się .za ręce( i .s :n wl) .piosenką. 
k~l.e żegna~i ~b~ic~no:~le w~~~f~~~: sfu~ia m~~d~y o~g.onem 
f~~itr~~· k~~rych ~hciał ?r~e? c~~ilą ogra~ić : ~i~o~~:~ 
· tku Czyż mogło to m1ec Jak1es znaczei:i1e , . . k 
Ją . lk" więzy między rzeczyw1stosc1ą 1 sztu ą_. 
rwącym wsze ie . . t t · ostaci Dzisiaj juz 
Był to formalizm w iawneJ, na rę neJ P . · d t · · 
nikt nie ma wątpliwości, że Molier z takich prze s a~1e~ 
w~·chod~ił ogołocony do czysta zttszystki;;7~ż~f ~~;/y!-
wielkim pisarzem. Przede ~~zys i:n ze · 
czej wiedzy 0 ludziach swo.ie J epok1. .. 
B. Koreniewski (fragment szkicu z 1950 r. Sekret!! „Donp;~~;;3) 
.: tomu- „O wolność dla pioruna ... w teatrze'', \.Varszawa 



ŻYCIE KULTURALNE MAZOWSZA 

Ośrodki kultury 

Zapewnienie powszechnego uczestnictwa w kulturze odbywa · · 
będzie pop.~~ez udostępn.ienie wszystkim mieszkańcom warunkó~ ~~ 
„ k on.sumpcn kulturalne3, a przede wszystkim kształtowanie postawy 
w_społtworcy .skłonnego d.o rozwijania własnych zainteresowań i talen
~ow. Stąd. tez P~etero1'.1ac trz~ba . takie rozwiązanie bazy materialnej 
~./<_>rm działalnoscz, ktore otwzera3ą możliwości aktywizacji kulturalnej 
„ore w .danych 1!Jarunkach społeczno-gospodarczych zaspokajać b dd 

potrzeby i aspzrac3e poszczególnych osób, grup i środowisk społeczn y~h: 

( „ Program rozwoju kultury w woj. wars=awsktm w ratach 1973-1990") 

~ychodzą.c z. tego założenia próbujemy w naszym województwie zna
:ezc odpo~'Iedz n.a . py~anie, jaki. jest ten optymalny model placówki 
~ ~ltural!1eJ • speln_raJąceJ wsz:>'stk1e założone cele. Stąd powstała idea 
.\\Orzema o.sr?dko':" .k~ltury Jako centrum życia kulturalnego i spolecz
~ ego w gi;n~me, .m1esc1e czy powiecie, ośrodków z kompleksowym pro
'='r~~er:i aziala:-l!a, łączących dotychczasowe formy działalności biblio
te~ 1, k~na, dorr:u .kultury, n:iuzeum itp„ rozszerzając je o wyspecjalizo
\~.ane. formy os~1ato~e, działalność rekreacyjno-sportową, gastronomi
c~ną .1tl?„ \"'. za!ez~<;>śc1 od potrzeb środowiska. Ośr0<l<>k prowadzić będzie 
rowmez dz1ałalnosc instrukcyjno-metodyczną w stosunku do podległych 
mu J?lac~'l\vek kulturalno-wychowawczych. 
, .DziałaJący. od s~ycznia 1973 r . Powiatowy Ośrodek Kultury w Sokolo
:v1e Podlaskim osiągnął dobre rezultaty. Zwiększyła się znacznie liczba 
imprez kulturalnych, kino osiągnęło niespotykane dotąd dochody 
a . wachlarz. propozycji usług kulturalnych dla mieszkańców jest niepo: 
ro\~nywa!me większy ni~ wtedy, gdy placówki te działały oddzielnie 
np„ zes~oł usług fotograficznych, plastycznych, przeglądy filmów nocne 
seanse fil1?1owe, punkt wypożyczeń najnowszych nagrań muzycz~ych -
o tylko niektóre formy działalności POK-u. 

Idealna byłaby sytuacja, gdyby obok placówek k.o. na jednym tere
nie był cały kompleks urządzeń sportowych, boiska, kryty basen kąpie
lowy itp. Wtedy ośrodek kultury mógłby zagospodarować wolne popo
łudnie całej rodzinie. Jest to perspektywa, do której dążyć będziemy 
przy rozbudowie i budowie bazy działalności kulturalno-wychowawczej 
w naszym województwie. 

„Program rozwoju kultury" zakłada, że do roku 1990 każda gmina 
i miasto posiadać będzie ośrodek kultury. W związku z tym do r. 1990 
trzeba wybudować 150 nowych obiektów z przeznaczeniem na gminne 
ośrodki kultury, 43 obiekty z przeznaczeniem na mie~skie ośrod~i kultu-: 
ry w miastach nie stanowiących powiatów, uzupełnić bazę działalności 
kulturalnej w miastach powiatowych, a w niektórych, jak Żuromin czy 
Ryki, zbudować na nowo. 

Mamy ambicję, żeby w miastach podregionalnych, tj. w Płocku, 
Siedlcach, Ostrołęce, Ciechanowie - były ośrodki kultury z takimi pla
cówkami k.o., których nie będzie w pozostałych mniejszych miejsco
wościach, jak np. teatr, biuro wystaw artystycznych, szkoła muzyczna 
I i II stopnia. Placówki te będą służyły wszystkim powiatom wchodzą
cym w skład danego podregionu. 
Realność tego dużego i ambitnego planu budowy bazy kulturalnej 

w naszym województwie w ciągu najbliższych 15-tu lat potwierdz.ił:l'. 
konsultacje z władzami terenowymi i działaczami. Zadeklarowane JUZ 

przez ludność czyny społeczne, szczególnie przy budowie gminnych oś
rodków kultury, są ogromne. Zakłady pracy, organizacje spółdziel;ze, 
instytucje handlowe itp. widzą również potrzebę aktywnego u?z1ału 
w budowie bazy k.o. Integracja wszystkich środków państwowych l spo
łecznych daje szansę, że w każdej gminie i w każdym m~eście powstanie 
ośrodek kultury z prawdziwego zdarzenia, w którym kazdy z nas, zgod
nie ze swoimi upodobaniami, będzie mógł spędzić wolny czas. 
Zorganizowaliśmy już 1 Powiatowy Ośrodek Kultury w Sokołowie 

Podlaskim, 1 Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie k. Otwocka i 17 
gminnych ośrodków kultury. Sukcesywnie, w miarę powstawania bazy, 
będziemy powoływać nowe ośrodki kultury. 

El:!bl eta Stantak 




