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Komedia chce naprawiać przez śmiech, ale nie przez 
wyśmiewanie; chce naprawiać niekoniecznie tylko te 
przywary, z których każe się śmiać, i bynajmniej 
nie tylko przywary tych, u których występują. Jej 
prawdziwy powszechny pożytek tkwi w samym 
śmiechu, w ćwiczeniu naszej zdolności dostrzega
nia śmieszności, dostrzegania jej łatwo i szybko pod 
wszelkimi płaszczykami namiętności i mody, we 
wszystkich połączeniach z jeszcze gorszymi albo 
z dobrymi właściwościami, nawet pod zmarszczka
mi uroczystej powagi. Przyznajmy, że „Skąpiec" 

Moliera nigdy nie poprawił żadnego skąpca, 

a „Gracz" Regnarda żadnego gracza; zgódźmy się, 

że śmiech wcale nie zdoła poprawić tych głupców; 
tym gorzej dla nich, ale nie dla komedii ... Nauka 
moralności nie posiada silniejszej, skuteczniejszej 
broni niż śmieszność. 

G. E. LESSING 



Co jest mianowicie największq przeszkodą , aby ludzie 
byli dobrzy i uczciwi? Zdaje mi sic~, że ewna mistyfikacja 
wewnętrzna, maskarada, w której ;1asze złe uczucia prze
bierają się za dobre, i tym samym zyskują naszą aprobatę. 
Tak jak „dobro ludu", dobro społeczeństwa nieraz pokry a 
szacherki par ty jne, tak sarno w życiu prywatnym. Mało kto 
sobie mówi: „Będę złym, będę łaj dakiem!", ale w każdym 

odbywa się automatycznie proces, który ukrywa przed nim 
samym jego prawdziwe pobudki, a wysuwa inne, znacz ie 
szlachetniejsze. Otóż całe dzieło Moliera jest ciągłym demas
kowaniem istotnych pobudek. Ilekroć zdarzy się komu oszu
kiwać samego sieb ie, natychmiast zabrzmi mu w uszach 
jakiś cytat z Mo ·era, stanie mu w oczach jakaś jego scena . 
Jeżeli prawdą jest tedy sokrat yczne zdanie, że „cnota to 
\Viedza", w i e dz a o s o bi e, to Molier jest -- obok Bal
zaka -- najlepszym tej wiedzy podręcznikiem. Jest on, jak 
kiedyś miałem sposobność zauważyć, najweselszym rachu n
ld em sumienia. Ktoś , kto przesiąknie Molierem, może OCZ)

wiście robić źle , robić głupio, ale trudniej mu jest nieć 
złudzenia co do samego siebie. I dlatego powlarzam: Holier 
działa umoralniaj <1co . Czyni człowieka wyrozumialszym dla 
drugich, uczciwszym wobec samego siebie, prostszym, 
szczerszym. 

TADEUSZ BOY-ZELEŃSKI 
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MOLIER 

Molier jest takim olbrzymem komedii, iż, kiedy się nań patrzy 
wprost, nie widzi się jego poprzedników, a ledwie się dostrzega 
następców. Mimo to, nikt, nawet największy geniusz, nie rodzi s ię 
sam z siebie; jakoż i Molier miał swój punkt wyjścia, swoje pocz<it
ki, źródła; a pierwsze jego utwory pozwalają w bardzo interesujący 
~posób śledzić tę twórczą ewolucję. Nie będę roztaczał łatwej eru
d ·cji w kat2logowaniu nazwisk, które poprzedziły Moliera we 
Francji w zakresie komed ii; zamuczę tylko najogólniej główne t~j 

przedmolierowskiej komedii momenty. 
W początku XVII w. schodzą sic; różne rodowody komedii frd1 1-

l' skiej. 
.Jeden -- to stara francuska farsa (la farce) o posmaku ludowym, 

f>rostej fab ule i rodzimym humorze. Była ona na pograniczu litera
tury a budy jarmarcznej, bliżej tej ostatniej. Aktorzy byli tu współ
autorami, tekst był często kanwą, na której haftowali wedle własnej 
werwy i inwencji. Literackim pomnikiem tej farsy jest Adwokat 
Patelin niewiadomego autora, arcydzieło w swoim rodzaju. 

Drugi - to włoszczyzn a, która w XVI w., w epoce wpły
wów odrodzenia, panuje niepodzielnie w wyższej komedii we Fran
ci i. Komedię tę, sięgającą poprzez włoskich autorów, aż het, teatru 
łacińskiego, wypełnia pospolite życie z utartymi typami mieszczu
chów, pasorzytów, pośredniczek; pełno w niej lokai, którzy swemi 
grubymi lazzi ożywiają akcję . K omedia ta wspiera się na intrydze 
('imbroglio), bardzo za wikłanej i ruchliwej, i kończy się rl'.>wnie 
skomplikowanym rozwiązani-=m. Figury jej - to marionetki, które -
podobn ie jak królowa, laufer, konik etc. na szachownicy - służą do 
r cznego rozegrania partii. Najczęstsze typy to zakochany starzec, 

rajfurka, pasorzyt , „filozof", chełpliwy rębajło etc. Przedstawicielem 
komedii włoskiej we Fr:mcji jest Lar i v e y (1540-1611), którego 
wszystkie utwory są tłumaczone lub przerobione z włoskiego. Jest to 
jakby nasz Zabłocki w jego stosunku do komedii francuskiej . 

Trze-::i element - to wpływ teatru his z p a ń ski e go. Cechuje 
go również skomplikowana intryga, ale o znamionach bardziej ro
mantycznych. I ten teatr posługuje się uświęconymi typami, a nie 
cofa się także przed grubym konceptem, który w owej epoce znosiło 
doskonale najwykwintniejsze towarzystwo. 

Z końcem XVI w. zresztą komedia zeszła na daleki plan, ustępując 
miejsca tragikomedii i sielance. Wznawiają ją Rot ro u (1628), 
Co r n ei 11 e (1629), który, nim tryumf Cyda pchnął go na inną 

drogę, stworzył odrębny rodzaj w zakresie wytwornej komedii. Pi
sali komedie D e s m a r e t s, S c a r r o n, B o i s r o b e r t, T o m a s z 
C o r n e i 11 e, Q u i n a u 1 t, C y r a n o de Be r g er ac. Oto, po
krótce, lista poprzedników Moliera. Wszystkie te komedie oparte są 
na i n t r y d ze; jedynie Kłamca Corneille'a, a zwłaszcza Les vi
s:onnaires Desmarets'a czynią krok w stronę „komedii charakterów". 

Kiedy Molier, zlikwidowawszy ów młodzieńczy Thedtre illustre 

w Paryżu, puścił się na prowincję, musiał się dostrajać do niewy
l'rednych gustów swojej nowej publiczności. Uprawia farsę, któq 
znał oczywiście z jarmarcznych bud \V P ryżu. Sam pisze mniej lub 
więcej oryginalnie liczne fa rsy, znane nam tylko z tytułów, z wyj,1t
kiem dwóch, które zachowały się w całości: Lata:iący lek arz (Le me
decin v olant) i Zazdrość Kocmolucha (Jalousie de Barbouille). Później, 
J;iedy trupa jego w miarę rosnącej reputacji dociera do większych 
miast prowincjonalnych, i aspiracje autorskie Moliera rosną. Warto
glów, Zwady miłosne - to ukłon w stronę owej arystokratycznej 
l~iszpańsko-włoskiej komedii, którą Molier w czasie swych wędrówek 
po południowej Francji mógł niewątpliwie poznać i w oryginale. 
'Utwór, którym debmtuje jako autor w Paryżu, Pocieszne wykwint
nisie wyrnsta z pnia farsy; Rogacz z urojenia to rodzima farsa, za
~zczepiona na włoszczyźnie; treść Don Garcji wzięta jest z Włoch 
a ton z Hiszpanii; włoskie i hiszpa1'lskie źródła kombinują się 

w Szkole mężów ... Widzimy tedy, iż trzy te elementy spotyk ją się 

w Molierze i że stanowią jak gdyby rusztowanie, które padnie, skoro 
staną mury gmachu. ( ... ) 

W komedii Moliera odbija się psych o 1 ogi cz n a na wskroś 

tendencja literatury francuskiej . Tendencja ta doszła do świadomośc i 

.;u ż w Montaigne'u: poznanie siebie, pozn ie duszy ludzkiej, p r ó
b o w a n ie jej najróżniejszymi odczynn ikami, oto istota i cel 
Prób Montaigne'a. Odtąd ta c h e m i d u szy I u d z k ie j czyni 
nieust::ijące postępy. K artez jusz p i ze T raktat o nam'iętnościach du
szy, sz kając w człowieku odbicia tych samych praw , które rządzą 
przyrodą. Pascąl w swoich pośmiertnych Myślach (których zreszt:1 
Molier wówczas znać nie mógł, gdyż wyszły drukiem aż w r. 1670) 



;est genialnym psychologiem. Współczesny Molierowi La Rochefou
cauld i późniejszy odeń La Bruyere są przede wszystkim psychologa
mi. Zabawa w „portrety", której odbicie widzimy w drugim akcie 
Mizantropa, jest '..!lubioną rozrywką „literackich" salonów. Jak zaw
sze jest z genialnymi pisarzami, Molier, czyniąc ze swej komedii 
<1.nalityczne studium duszy ludzkiej, częścią wyrósł tedy ze swej 
epok i, a częścią ją u kszta łt.ował. Mistrzowską jest ta psychologiczna 
s trona komedii Moliera. J ak jego postacie „stoją na nogach"! Co z:i 
zdolność odmalowania człowieka, co za pomysłowosć w ekspozycjac~1! 

Zaznaczamy tu, iż w epoce, w której tworzył Molier, pojęcia o tym, 
co dzi ś nazywamy plagiatem, były zupełnie odmienne, niż dzi~. J ak 
nie is tniało prawo autorskie, tak nie istniała moralna własność lite
r a cka; każdy brał z poprzednikóv.1 lub nawet współczesnych, co mu 
się podobało, co mu było potrzebne, przerabiając, naśladując lub 
w ciela ·ąc wprost bez żadnego skrupułu i zarzutu. Czy ten sposób 

pojmowania rzeczy nie był zdrowszy, niż dzisiejszy przymus or y

g i n a 1 n o ś c i za każdą cenę, możemy uważać za kwestię otwartą. 
.Jeden z krytyków francuskich powiada, iż, gd yby w owej epoce pa
nowały dzisiejsze skrupuły w tej mierze, literatura stałaby się uboż
szą o jaki tuzin arcydzieł. 

Dodajmy zarazem, iż Molier, jeżeli brał z drugiej ręki, to na sposób 
Szekspira; jeżeli czerpał, to zawsze, aby poprawić, aby genialną, cza
sem drobną zmi ~mą nadać głowu lub scenie właściwy ton i wyraz. 
Ten i ów rys, który wziął w ten sposób ze swych poprzedników (jak 
owo słynne: qu'allait-t-il faire dans cette galere 1 z Cyrana de Berge
rac), ocalał dla potomności; jak i nazwisko niejednego miernego pisa
rza ocalało od niepamięci jedynie t ym, że pisarz ów mia ł zaszczyt 
być ograbionym przez Moliera. 

• „Po kiegoż diabla łaził na ten statek?" (Szelmostwa Skapen a). 



Molier jest - obok Szekspira - pisarzem chyba najbardziej tea
tralnym, jaki istniał. Każde słowo, jakie napisał, rodzi się z teatru 
i dla tea tru. Scena była dlań ukochaniem i celem; nawet nie trosz
czył się ,o wydawanie drukiem swych komedii. Na scenie żył, two
rzył, na scenie umarł. ( ... ) 

Zadaniem komedii przedmolierowskie j jest bawić; bawić mniej 
lcib więcej wybrednie, ale zawsze tylko bawić. Molier sprawił, iż, 
nie przestając bawić, komedia stanie się głębokim studium duszy 
ludzkiej, malowidłem obyczajów. Ale to jeszcze nie wszystko. Molier 
ukaże w niej nową potęgę, jedną z największych, jakie istnieje!, 
mianowicie zabijać śmiechem, i to śmiechem, brzmiącym ze sceny. 
Tajemnicę tę znał niegdyś Arystofanes, ale dla nowoczesnego teatru 
odkry ł ją Molier. ( ... ) 

Molier zwabił publiczność śmiechem, a skoro raz ją zdobył, zaczął 
:ść coraz dalej, coraz śmielej, wiodąc za sobą słuchaczy: aż wreszcie, 

znalazłszy się wraz z nim na szczycie, jedni okrzyknęli się z za
chwytu, drudzy ze zgrozy i oburzenia. Mimo jednak wszystkich gro
mów, jakie rzucali nań wrogowie, jedno jest faktem: Molier nie
skończenie podniósł w godności komedię i rzemiosło komediopisa
rza. Pomogła mu w tym sympatia i poparcie króla, zapewne. Ale, 
powtarzam, faktem jest, iż przepaść, jaka istniała przed nim mię
dzy komedią a tragedią, znikła; ogół zaczyna rozumieć, że są to 
dwie formy ujęcia życia, z których żadna nie ustępuje drugiej, a na
wet prawda komiczna może być czymś o wiele trudniejszym, niż 

koturn tragiczny. O ile bowiem tragizm może być fałszywy, o tyle 
komizm musi być szczery . .Jeżeli mamy sądzić z dzisiejszej epoki, 
pojęcia te zwyciężyły - we Francji przynajmniej - zupełnie: ko
media opanowała teatr, stała się narzędziem, za pomocą którego 
autor może uczyć, bawić, wzruszać; tragedia stała się przeżytkiem. 

Iv!olier był w tym - jnk w tylu innych rzeczach! - na wskro3 



nowo;i.y tnym człowiekiem; wyprzedza ł o w iele swojq cpokc;. (. .. ) 
W dawnej komedi i, której akcja l>y ł : 1 p;1srncm 11icpr;n\'dopodoh

nych zawikL11i, r zec z prosta, 7.e i rozw i;!za nie mu s ia ło hyl: kwi11ll'
scncj '] tych cudowności. Molier w w iciu sztuk;1ch zachowu je te i1 
system, okazu jąc bardzo da leko posuniętą beztroskę o rozwiq z ~111ie 

komed ii. Jest to dość naturalne: jeżeli Molier mało dba ł o intry-
2c;, uważa j ą c j<i Jedynie za kanwę, na której dzier ga ł ~ciegam i hu
moru swo je gł.;bokie studia charakterów, có ż dziwn ego, że j eszo;e 
mnie j dba ł o rozplą tanie tej obojc;tnej mu intrygi, które j ani on 
sam n ie brał na serio, an i nie żądał tego od publicznośc i. Ale moż
na by i ś ć dalej i powiedzieć, dla niektórych sztuk przynajmniej, ze 
rozwiqz;:inic nie mogło być inne, niż sztuczne, j eżeli ma z u ś mi e

e h em n a u s t ach rozplq tać wc;zły, zadzierżgn ięte przez nieu
lJłagane konflikty charakterów. Jak mogło by ć inaczej, skoro w is to
cie w w ielu utworach Molier wciska treść dramntu w r a my ko-

medii? W tym świetle, w zakończeniach owych można by się dopa
trzeć głęboko ironicznego i pesymistycznego znaczenia. („.) 

Ale Molier nie chce nas zasmucać ; smutek, zrodzony gorzk<1 Wi ;)
clzą życia, chowa dla siebie; jeśli zdradzi go czasem, to mimo woli. 
Dlatego pokazuje nam rąbek rzeczy tak, jak się dzieją, odsłania 

w paru genialnych błyskacn perspektywy utajonych w nas możli

wości, po czym spuszcza zasłonę mówiąc: „Nie smućcie się! Bajeczka 
kończy się dobrze". („.) 

Molier był genialnym reforma torem teatru, ale reforma jego 
tyczyła przede wszystkim wnętrza; w szczegółach zewnętrznych -
o ile mu były w danym momencie obojętne - przejmował na ogół 
obowiązujące konwencje. Dotyczy to także miłości w jego sztu
kach. Niejednokrotnie para kochanków jest u Moliera czysto kon
wencjona lnym środkiem, uświęconym przez tradycję węzłem in
trygi. („ .) 



Henryk Bergson 

SMIECH 

Co jest przedmiotem sztuki? Gtlyb7 ąeie wprost 
uderzało naue zmyały i od ram wnikało w nawa lwia
domoie; gdy'b1*DY zdołaU wejU w bapołrednią stycz
nołć z wlalllUl d11SZ11 i damt wnechrzec:zy, w6wczu 
:iztuka byłaby zupełnie z'byteczq. Albo raczej wszyscy 
bylibyśmy artystami i dane nasze wap6łbnmłewałyby 
niezmiennie z cabt pn~ 
Między przyrodą a nami, co m6wię? między nami 

a własną łwiadomoKila rozpoetarła si• uałona. dla 
większołd ludzi gęsta i nieprzenikliwa, lekka zaś 
i przezroczysta dJa artyst6w i poet6w. 

Obserwacya tomieuaa instynktownie zmierza do 
uog61nłe1i. Wybiera • pomiędzy wad i dziwactw te 
przedewszystkiem. kt6re są zdoJne do powtarzania się 
i kt6re skutkiem tego nie są nierozerwalnie zwilpane 
z indywłdualn.._ osób; moinaby powiedzieć, że to są 
dziwactwa wsp61ne. Przenosząc to wszystko na scenę, 
obsenncya komiczna stwarza dzieła, kt6re bezw•tpie
nia wchodzę w zakres sztuki, o ile iwiacłomie zmierzaję 
tylko do podobania się; odr6iniaję dę zai od innych 
dziel sztuki swoim charakterem og61Dym, jak tei swą 
nieiwiadomę. uboc:mlt myłht pouczenia i poprawy. Mo
gtijmy wite zupełnie słusznie powiedzieć, że komedya 
jest czemł połrednłem mi~ ztaq a życiem. Nie 
jest tak bezinteresowną jak czysta sztuka. Orpnizujęc 
niejako iimiech, prąjmaje iyeie społeczne za natural
ne jego irodowłsko i idzie nawet w Alad sa pewnymi 
popędami iycła społecznego. W tym włamie punkcie 
rozbiega się ze llStaklt. która j zerwaniem :& życiem 
społecmem i powrotem do prostej natuey. 

Przypatrzmy się teraz, po tem wszystkiem comy 
powiedzieli, w jaki sposób możnaby stworzyć cechę 
charakteru idealnie komiczn11, komicm11 lllllDll w sobie, 
komiczną w swojem założeniu i w każdym ze swoich 
objawów. Musi ona być głtboką. aby dostarczyła kome
dyi trwałego zasiłku, a przytem powierzchowną, ażeb 
nie wyjść poza ton komedył; niewłdziabut dla tqo, któ
ry ją posiada, bo komizm jest zawsze czemł nieuświa
domionem; widoczną zresztą dJa wszystkich, by mągła 
wywołać śmiech og61ny. Musi być wyrozumiałą dla sie
bie, by się m6dz rozprzestrzeniać bez skrupułów; szkod
liwą dla innych, aby ją można chłostać bezlitohie, 
a zarazem łatwą do poprawy, aby wyimłewanie jej nie 
było bezskutecznem. Musi powtarzać się przy każdej 
sposobnoici, aby łmiech miał zawsze powód do wybu
chu; musi być nieodłęcznę od żyda społecznego, choć 
nieznośną dla spolecze6stwa; zdolną wreszcie do obja
wiania się w najr6:inorocłniejszycb fonnach, do zlania 
się z każdą wadę, a nawet z niekt6remi cnot11mi. Widzi
my więc, jak wiele pierwiastk6w musi w sobie łączyć. 
Tylko wtedy ludzie są w naszych oczach łmieszni, 
gdy patrzymy na nich jak na komedyę w teatrze. 
z drugiej strony nawet w teatrze przyjemnoić mie
chu nie jest zupełnie czystę. to maczy przyjenmo§cią 
wyłącznie estetyczną i bezinteresowną. Miesza się do 
niej zawsze jaka§ my'1 uboczna, kt6rę społeczeństwo 
n'!lm poddaje wtedy, gdy my§I ta nie powstała w na
szej 1łowie. Tą myłlą uboczną jest często nie.Uwiado
miona chęć upokorzenia i co zatem idzie, chęć po
wierzchownej bodaj poprawy błt;dów. Dlatego też ko
medya jest znacznie bliżsq życia realnego niż dramat. 

HENRYK. BERGSON: „ mleeh" 
8łud7um o kombmłe. Lw6w 1901 



Oto w gruncie największy sekret jego geniuszu. Molier - to wy
buch pełnego, zdrowego śmiechu; to ten jedyny w świecie śmiech 

francuski, twórczy, dobroczynny, ludzki; to ów śmiech Rabelego, 
ale ujęty w karby, poddany surowej dyscyplinie sceny, poruszający, 
niby motor potężnej machiny, całym światem żywych postaci. Cały 
niemal śmiech, jaki dźwięczy w późniejszym teatrze francuskim, 
jest echem śmiechu Moliera. Śmiech ten płynie z podłoża rozumu 
i służy celom rozumu, jest jego najużyteczniejszą i najsprawniejszą 
bronią. Komizm Moliera, jak inne jego właściwości, cechuje prawda 
i głębia. Nie jest to tarcie słów o siebie, nie jest to dowcipkowa
nie; komizm ten płynie z charakterów i z oświetlających te charak
tery sytuacji. ( ... ) 

Molier bardzo niewiele sztuk ogłaszał drukiem; może właśnie 

dlatego, że czuł, iż, oddając je do druku, trzeba by podjąć mozolną 

pracę oszlifowania i wykończenia, na co w swym gorączkowym 

i szczelnie wypełnionym życiu nie mia ł ani dość czasu, ani swobody 
myśli. Większość sztuk jego, tak jak je znamy, to egzemplarze tea
tralne, wydane po śmierci pisarza obcą ręką. 

Molier, ten geniusz na wskroś teatralny, stał się siłą swej indy
widualności, reformatorem teatru i w jego technicznej sferze. „Od
konwencjonalizowanie" sceny, dążenie do prostoty, naturalności -
to jego cechy. („.) 

W Improwizacji w WersaLu używa w walce o swoje pojęcie 

sztuki aktorskiej najsprawniejszej broni, parodii, w której podobno 
celował. Zarazem sztuka ta ukazuje go nam na scenie jako nie 
strudzonego reżysera. Reżyserii Moliera w jego komediach oddaj :-1 
sprawiedliwość nawet jego współcześni wrogowie. („.) 

Cóż to za niezrównany, uniwersalny geniusz teatru ten Molier, 
który wszystko, czego tylko dotknął, odrodził i przekształcił! Prze
obraził tragedię; wskazał przyszłość dramatu; komedię z czcze.i zaba-



wy zmienił w studium duszy ludzkiej, malowidło obyczajów, żywy 
wyraz pewnych pojęć; mimochodem dworskimi swymi widowiskami 
daje początek operze komicznej; ba, w Improwizacji w Wersalu od
słania kulisy swego teatru i siebie wraz ze swą trupą, stwarzając 
rodzaj, który dziś nazwalibyśmy „kabaretowym". Wreszcie, w Kryty

ce szkoły żon pokazu.ie, jak można udramatyzować na scenie rozpra
wę estetyczną. 

Jak każdy prawie wielki pisarz, tak i Molier rozsadza wszystkie 
formuły, w jakie chcielibyśmy go ująć. To są momenty, w których 
czujemy dokładnie całą czczość i potoczność tych określeń, bez któ
rych wszakże historia literatury w praktyce z trudnością zdoła się 

obyć. Balzac jest realistą czy spirytualistą; jest realistą czy roman
tykiem? ... Teatrowi Musseta przydawano w swoim czasie etykietkę 

„realizmu"! Słowa, słowa, słowa! Współcześni widzieli w postaciach 
Moliera żywcem br<ine z otoczenia wzorki, tak iż pisarz, narażony na 

przykrości z tego powodu, musiał się energicznie bronić przeciw 
takim wykładom. Dziś - wręcz przeciwnie ~ ten i ów skłonny jest 
widzieć w postaciach Moliera abstrakcje bez ciała. Współcześni pa
trzyli z za bliska, my patrzymy z za daleka. . . 

Teatr przedmolierowski, jak już zauważyłem, tkwił w konwenc11, 
w abstrakcji. Molier z niej wyszedł, aby, posuwając się krok po kro
ku, wniknąć w prawdę życia, w rzeczywistość .. Jest dla swej epoki 

wielkim realistą. 

Tadeusz Boy-Zeleliski 



Johan Huizinga 

HOMO LUDENS 

Z chwilą gdy okazało się, że nazwa homo sapiens nie tak dobrze 
jednak pasuje do naszego gatunku, jak to niegdyś przypuszczano, 
ponieważ w końcu wcale nie jesteśmy tak rozumni, jak skłonny 
w to był w naiwnym swoim optymizmie wierzyć wiek osiemnasty, 
umieszczono obok tego określenia naszego gatunku nazwę homo 
faber - człowiek twórczy. Nazwa ta wszelako jest mniej trafna 
od poprzedniej, gdyż faber jest także niejedno zwierzę. To, co od
nosi się do twórczości, odnosi się także do zabawy: bardzo wiele 
zwierząt bawi się. Mimo to nazwa homo- ludens, człowiek bawiący 
się , wydaje mi się ukazywać funkcję równie istotm~, co działanie, 
i zasługiwać na istnienie obok homo faber. 

Zabawa jest starsza od kultury. 

Zabawa !"je daje się negować. Negować można wszystkie niemal 
abstrakcje: prawo, piękno , pr<1wdę, dobro, ducha, Boga ! Powar;ę 

można negować, zabawy nie można. 
Wraz z zabawą poznajemy jednak, czy chcemy tego, czy 'lic -

ducha. 

Bawimy siG i wiemy, że siq bawir.1y, a wi('c jeste~my czymś wic;
ce j niż jedynie rozumnymi istotami, po;c ie waż n ba wa nie jest 
rozumna. 

Wszelk ó! zabawa jes t naJp1crw i przede wszystkim swobodnym 
działaniem. N;ik;:iz;rna zab:.::. wa nie jest już zabawą. Co n '.'l jwy7.c j 
może być polPconym odtworzeniem zabawy. 

Dla człowieka dorosłc ::; o i odpowiedzialnego zabawa jest funkcj<1, 
której równie dobrze moż:.! zaniechać. Zabawa jest zbyteczna. Po
trzeba jej staje się tylko o tyle gwałtowna, o ile wywodzi siq z niej 
przyjemność. Zabawa może zostać w każdej chwili przerwana lub 

też całkiem zaniechana. Nie zostaje ona narzucona konieczności1 
fizyczn~1. a tym bardziej obowiązkiem moralnym. Nie jest zada
niem. Zabawi; uprawia się w „czasie wolnym". Dopiero \\'tórnic, 
wskutek tego, że staje siG ona funkcją kulturalną, pojawiają siQ 
w związku z nicl pojGcia przymusu, zadania i obowicWku. W ten 
więc sposób ustalamy pierwszą, główn4 cechę z;:ibawy: jest ona 
swobodna, jest wolnością. Bezpośrednio z tym h~czy się drugn cecha. 
Zabawa nie jest „zwykłym" czy też „właściwym" życiem. 

Przeciwstawność zabawa - powaga jest stale chwiejna. Mniejsza 
wartość zabawy ma swoje granice w większej wartości powagi. 
Zabawa przekształca się w powagi:;, powaga zaś w zabawę. Może 

ona wzbijać się na wyżyny piękna i świętości, a wówczas pozost3-
wia powagę daleko poniżej siebie. Trudne te zagadnienia pojawią 
się kolejno wówczas, gdy będziemy musieli bliżej przypatrzyć się 
~tosunkowi zabawy do czynności sakralnych. Na razie jedmik cho
dzi o zdefiniowanie cech formalnych, właściwych działaniu, jai<ie 
nazywamy zabawą. Wszyscy badacze kładą nacisk na bezint€resow
ny charakter zabawy. To coś, co nie jest „zwyczajnym życiem'', 
znajduje się poza procesem bezpośredniego zaspokajania koniecz
ności i żądz, a nawet proces ów przerywa. 

Upiększa życie, uzupełnia je i w tej właśnie mierze jest niezbGdnri, 
niezbędna jako funkcja biologiczna dla poszczególnej osoby i nie
zbędna dla społeczeństwa z uwa r, i na zawarty w niej sens, ze 
względu na swoje znnczenie, na wartość wyrazu i z uwagi na 
związki duchowe i społeczne, które tworzy: słowem, jako funkcja 
kulturalna. Zaspokaja ideały wyrazu i współżycia. Posiada swoje 
miejsce w sferze, znajdującej się ponad czysto biologicznym pro
cesem odżywiania się, parzenia i samoobrony. A czy wskutek tego, 
że jest nieodzowna i służy kulturze, a nawet więcej jeszcze: sama 
staje się kulturą, zabawa zatraca swoją cechę bezinteresowności? 
Nie, ponieważ cele, którym służy, same znajdują się poza grnnica
mi bezpośrednio materialnych interesów bądź też indywidualnego 
zaspokojenia życiowych konieczno ś ci. Jako uświęcona czynność za
bawa służyć może z pożytkiem grupie, lecz służy wówczas już 
w inny sposób i przy pomocy innych środków niż te, które zmie
rzają bezpośrednio do utrzymania życia. Zabawa różni się od zwy
czajnego życia swym miejscem i okresem swego trwania. Odn;b
ność jej i ograniczoność stanowią trzecią jej cechę charakterystycz
ną. „Rozgrywa się" w obrębie określonych granic czasu i prze
strzeni. Zawiera sama w sobie swój przebieg i sens. 



Zabawa, gra, rozpoczyna się i w pewnym określonym momencie 
się „kończy". Zostaje „rozegrana". Dopóki się toczy trwa ruch 
wznos~en_ie się. i opadanie, zmienność, określona kol~jność, zwią~ 
zywame l rozwiązywanie. 

Zabawa przybiera natychmiast jako forma kulturowa ustalony 
~>ształt. Z chwilą gdy raz się rozegrała, pozostaje we wspomnieniu 
Jako twór duchowy lub duchowy skarb, jest przekazywana i w każ
dej chwili może zostać powtórzona, albo bezpośrednio po zakończe
niu, jak np. dziecinna zabawa, partia trick-tracka, wyścigi, albo też 

po dłuższej przerwie. Ta powtarzalność jest jedną z najistotniej
:;zych cech zabawy. 

Wielkie, pierwotne formy ludzkiego współżycia są wszystkie już 

przeniknięte zabawą. Weźmy np. mowę, to pierwsze i najwyższe 

narzędzie, jakie kształtuje sobie człowiek, żeby móc się porozu
miewać, nauczać, rozkazywać - mowę, za pomocą której rozróż

nia, określa, stwierdza, słowem: nazywa, czyli unosi przedmioty 
w sferę ducha. Mowotwórczy duch, igrając, przeskakuje nieustannie 
od materii do myśli. Za każdym wyrażeniem, oznaczającym coś 

abstrakcyjnego, kryje się jakaś metafora, w każdej zaś metaforze 
tkwi gra słów. Tak tedy ludzkość stwarza sobie nieustannie na no
wo wyraz dla egzystencji, drugi, wymyślony świat obok świat;:i 

natury. Albo weźmy mit, który również stanowi obrazowe ukaza
nie egzystencji, lepiej tylko opracowane niż poszczególne słowo: 

poprzez mit człowiek pierwotny usiłuje wyjaśnić sprawy ziemskie 
i przezeń utwierdza przedmioty w sferze boskiej. W każdej z tych 
kapryśnych fantazji, którymi mit przyodziewa to, co istnieje, wy
nalazczy duch igra na skraju żartu i powagi. I wreszcie rozpatrzmy 
kult: pierwotna wspólnota spełnia sakralne czynności, których ce
lem jest zapewnienie zbawienia światu, swoje ofiary i swoje mis
teria pod postacią najczystszej zabawy, w najprawdziwszym sensie 
tego słowa. 

Z mitu i kultu wywodzą się jednak wielkie siły napędowe życia 
kulturalnego: prawo i ład, komunikacja, wytwórczość, rzemiosło 

i sztuka, poezja, uczoność i wiedza. I one wszystkie tkwią więc rów
nież korzeniami swymi w gruncie zabawy. 

Godny uwagi jest fakt, że czysto fizjologiczne dobywanie śmie

chu jest wyłącznie ludzką właściwo~cią, podczas gdy sensown:1 
funkcję zabawy człowiek dzieli ze zwierzętami. Arystotelesowskie 
animal ridens oznacza człowieka w przeciwieństwie do zwierzęcia 
w sposób bardziej jeszcze niemal czysty niż określenie homo sapiens. 

1'o, co odnosi się do ś miechu, dotyczy również komizmu. Komizm 
podpada pod pojęcie nie-powagi i w pewien sposób związany jest ze 
śmiechem: pobudza do śmiechu. Lecz jego związek z zabawą jest 
natury ubocznej. Zabawa jako taka nie jest komiczna, ani dla jej 
u~ze:tnika, ani dla widza. Młode zwierzęta i małe dzieci b~·wają 

niekiedy komiczne podczas zabawy, lecz już dorosłe ścigające ,;ię 

psy nie są nimi wcale lub prawie wcale. Gdy uważamy jakąś kroto
chwilę lub komedię za komiczn<J, dzieje się tak nie z powodu samej 
akcji sztuki, lecz z uwagi na myślową jej treść. Komiczną i pobu
dzającą do śmiechu mimikę clowna nazwać można zabawą jedynie 
w szerszym tego słowa znaczeniu. 
. Komizm jest blisko związany z głupqtą . Lecz zabawa głupia nie 
Jest. Znajduje się ona pc;za opozycją: „mądrość-głupota". A mimo 
to pojęcie głupoty również musiało służyć wyrażaniu wielkiego zróż
nicowania nastrojów życiowych. W języku późnego średniowiecza 

para słów folie et sens dość dobrze pokrywała się z przeprowadzo
nym przez nas zróżnicowaniem zabawa - powaga. 

Wszystkie wyrażenia z luźno jedynie ze sobą związanej grupy 
pojęciowej, do której należą zabawa, gra, śmiech, rozrywka, żart, 

komizm i głupota, łączy niemożność wywiedzenia każdego z nich, 
którą przyznać musieliśmy już zabawie. Ratio ich mieści się w szcze
gólnie głębokich pokładach naszej duchowej istoty. 

Im bardziej usiłujemy odgraniczyć formę zabawy od innych, po
zornie pokrewnych form życia, tym bardziej ujawnia się rozległa jej 
samodzielność. I w tym eliminowaniu zabawy ze sfery wielkich, ka
tegorycznych przeciwiel1stw możemy pójść jeszcze dalej. Zab2wa i~t

nieje poza dyzjunkcją ,.mądrość - głupota", ale tak samo poza 
dy7junkcją „prawda - nieprawda", bądź też „dobro - zło". r mi
mo że zabawa jest zajęciem duchowym, nie ma, jako taka, żadnej 
funkcji moralnej, nie jest ani cnotą, ani grzechem. 

.Jeśli więc nie można połączyć bezpośrednio zabawy z prawdą ani 
dobrem, czy mieści się ona może w dziedzinie estetyki? Tu sąd nasz 
staje się niepewny. Właściwość piękna nie przynależy do zabawy 
jako takiej, przejawia ona jednak skłonność do przyswajania sobie 
różnych elementów piękna. Bardziej prymitywne formy zabawy łą
czą się od samego początku z radością i wdziękiem. Piękno ruchów 
ciała ludzkiego znajduje najwyższy swój wyraz w zabawie. W swych 
bardziej rozwiniętych formach zabawa przeniknięta jest rytmem 
i harmonią, owymi najszlachetniejszymi darami zdolności estetycz
nego postrzegania, jakie dane zostało człowiekowi. Różnorodne i blis
kie więzy łączą zabawę z pięknem. 

Johan Huizinga 



Z ŻYCIA PANA MOLIERA 

Należy tu powiedzieć, że wszystko, cokolwiek towarzyszyło pre
mierom poprzednic:h sztuk Moliera, zblakło zupełnie w porównaniu 
z tym, co się rozpętało i;o pierwszym przedstawieniu Szkoly żon. 

Po pierwsze, już na premierze wybuchł skandal. Niejaki Plapissonne, 
zajadły bywalec paryskich salonów, poruszony do głębi duszy trescią 
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 parten:e! 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 jed
nego wieczoru wyniosły tysiąc pięćset livrów. 

Co mówili o nowej sztuce literaci i stołeczni koneserzy teatru? 
.?ierwsze ich słowa trudno było zrozumieć, ponieważ po salonach 
przetoczyła się taka lawina wyzwisk pod adresem Moliera, że w ogó
le nie sposób było połapać się w czymkolwiek. Do tych, którzy już 

od dawna wybrzydzali się na Moliera, dołączyly dziesiątki nowych 
; ego wrogów. Z ogromną przykrością stwierdzić musimy, że nis!<iemu 
uczuciu zawiści podd.:ł się także człowiek i pisarz tak wybitny, jak 
Piotr Corneille. 

Co zaś do aktorów z Hótel de Bour~ogne, to po pierwszych przed
~t :nvieni:i.ch S.:::koly żon chodzili jak struci! Ale trze n przyznać, ?:e 
mieli niebłahy powód do rozgoryczenia. Stała sic; rzecz niesłychana: 
c•d chwi li wejści:i tej sztuki na afisz wpływy w kasie burgundcz:.'
ł·:ów poważnie zmalały. 

ifasV;pnie znaleźli się w Paryżu naiwn i ludzie, którzy skarżyli s ię, 

gdzie mogli, zapewniając, że to własnie oni posłuży li Molierowi jako 
pierwowzór bohatera komedii, ."\rnolfa. Im zaiste Palais-Ro ·al pow l
n ien był wypłacać premie za zapędzanie widzów przed kasę! 

, ___ _ 
Krytyka „Szkoiy żon" 



Sztuka więc wywołała takie powszechne wycie, że wśród tego 
wycia trudno było dosłyszeć osamotnione głosy dających się policzyć 
na palcach przyjaciół Moliera. Jedyny głos, który zadźwięczał głośno, 
był to głos świetnego myśliciela i pisarza Boileau-Despreaux: 

Niechaj wyzwiska zawistników 
płyną, jak płynie mi:tna rzeka. 
I tak wyborna twa komedia 
zwycięży, przetrwa, choć po wiekach! 

Potem sprawy wzięły gorszy obrót. Pewien młody człowiek literat 
.Jean Donneau de Vise, jako pierwszy zabrał w prasie głos n~ tema; 
Szkoły żon. Artykuł de Visćgo dowodzi, że dusza autora, w czasie 
kiedy go pisał, rozdzierana była sprzecznościami. De Vise nade 
w zystko pragnął dowieść, że komedia ta nie może odnieść sukce~u, 
nie mógł 11s z.akże tego pnwiedzieć, ponieważ komedia odnosiła sukce:; 
oszała miający . De Vise stwierdził zatem, że swoje powodzenie ko
media zaw zięcza wybornej grze aktorów, co dowodzi, iż był czło

wiekiem niegłupim. Następnie de Vis •~ oświadczył, iż jest po pro~tu 
ze1 łu many nadmiarem zawartych w komedii sprośności, a na margi
nes ie zauważył, że komedia jest ki epsko skonstruowana. Ale ponie
waż, jak powtarzam, był to człowiek niegłupi, więc musiał przyznać, 
że mimo wszystko są w sztuce miejsca udatne, owszem, niekture 
z postaci Moliera są tak wyraziste, jak gdyby żywcem przeniesiono 
je z życia. 

Ale rzecz najważniejszą w.warł de Visć w zakończeniu swego arty
kułu - byb tam mowa o tym, że niebawem w Hotel de Bourgogne 
odbędzie się premiera nowej sztuki, napisanej na temat Molierow
skiej Szkoły żon. A zakomunikował o tym tak chytrze, że choć nie 
wymienił autora, dla każdego było przecie oczywiste, że ta no\l.n 
cztuka wyszła spod pióra samego pana de Visć. 

.Jak się w tym czasie zachowywał Molier? Przede wszvstkim za
dedykował Szkołę żon żonie swego protektora, Jedynego Brata .Te~o 
Kr ' lewskiej Mości, ks iężniczce Henrietcie Angielskiej, a w dedykacji 
tej swoim zwyczajem wylał na księżnicz!cę cały sz3flik pochlebstw. 
' a t chmia st po tym jednak popełnił fatalny błąd. Zapominając, że 

pis r zow i w ż"1dnym r azie nie wolno wdawać się w .iakiEOkolwiek 
dyskusje w r uku o własnych utworach, doprm.vadzony do wście
kłmic i Molier postano·wił zaatakować swoich wrogów. Ponieważ miał 

o dyspozycji scenę, natarł na nich ze sceny, napisawszy i zagrawszy 
w czerwcu 1663 roku niewielką sztuczkę zatytułowaną Kr ytyl'.a 
„Szkoły żon". 

Sztuka ta, w której Armanda Moliere otrzymała pierwsz4 swoją 
dużą rolę, rolę Elizy, przedstawiała ośmieszonych krytyków Moliera. 
Postępując zgodnie ze swoją zasadą: zawsze dbać o zabezpieczenie 

sobie tyłów przez przychylność dworu, Molier w nader pochlebnych 
słowach dedykował sztukę królowej-matce, Annie Austriaczce. Ale 
J<rólowa-matka niewiele miała mu w przyszłości dopomóc. 

Publiczność przede wszystkim z zachwytem rozpoznała w postaci 
Lizydasa pana de Vise, zaś inna część publiczności wołała, że nie 
jest to de Vise, ale wypisz-wymaluj pan Edme Boursault, równiel: 
literat i zaciekły przeciwnik Moliera, obelżywie go besztający. 

Li?:ydasowi, panu de Vise, po premierze Krytyki wściekłość odjęła 
mowę i wystąpił ze swą obiecaną sztuką. Nosiła ona przydługi i za
wiły tytuł: Zelinda, czyl i Prawdziwa krytyka „Szkoty żon" albo 
T{ rytyka krytyki. Przedstawiono w niej niejakiego Elomira {po prze
~tawieniu liter dawało to „Molier"), który w sklepie koronczarskim, 
gdzie rozgrywa się akcja sztuki, podsłuchuje cudze rozmowy. Aczkol
,,Aek Hotel de Bourgogne miał wielką ochotę wystawić sztukę o Elo
rnirze, to przecież nie wystawił jej w końcu, bowiem przy do ltłact
niejszych oględzinach okazała się ona niedorzeczną brednią i de Vbi: 
mus iał poprzestać na tym, że wydrukował swoje dzieło i rozpo
wszechniał .ie, gdzie si•.; dało, dzięki czemu mogliśmy stwierdzić, 
). ·~ utwór ów zawiera nie tyle krytykę, ile raczej najzwyczajnie jszy 

donos. 
Wydarzenia szybko teraz następowały po sobie i coraz większa 

nienawiść do Moliera rozpalała się wśród literatów. Jednym z powo
dów owej nienawiści było to, że wkrótce po premierze Szkoły żon 
król w uznaniu zasług Moliera jako „doskonałego poety komicznego" 
'.vyznaczył mu roczną pensję w wysokości tysiąc~ livrów. Nie było 
to wiele, zazwyczaj uczonym i pisarzom przyznawano pensje znacz
nie wyższe, ale i ten fakt odegrał swoją rolę. Ostatecznie zerwane 
zostały stosunki między Molierem a Piotrem Corneille. Tu, co praw
da, zawiniła nie tyle pensja, ile niesłychane powodzenie Szkolu oraz 
pewien drobiazg - · Molier, bynajmniej nie w złej wierze, ale d la 
żartu jedynie, wstawił do finału drugiego aktu Szkoły jedm\ linijkę 
wiersza z tragedii Corneille'a Sartori u.s , każąc ją powiedz ieć Arnol
fowi, w którego ustach słowa Corneille'a zabrzmi ły ba rd zo za-

hawnie. 
Następne lekcje, które dano Molierowi, były jeszcze trudn iejsze. 

W wyższych sferach zaczęto mówić, że w Kryt:ice „Szkoly żon" Mo-
1:er przedstawił i ośmieszył dwie osoby: kawalera Zakonu Malta!1-
skiego Jakuba cle Souvre oraz księcia de La Feuillade, mar::•załka 



Francji i dowódcę pułku gwardit francuskiej. Co do Jakuba de Sou
vre, to skończyło się na niczym, ale sprawa z księciem de La Feuill
ade przybrała obrzydliwy obrót. Podpuszczany z wszystkich stron 
marszałek w. końcu uwierzył, że to właśnie on został sportretowany 
w Krytyce Jako Markiz, bezmyślnie powtarzający z oburzeniem 
":' kółko !edno i to samo zdanie: „Ciastko ze śmietaną!", i w gniewie 
c1ęzko zmeważył Moliera. Spotkawszy komediopisarza w galerii Wer 
salu, de La ~~uillade udał, że chce go uściskać, chwycił go, przycis-· 
nął do p1ers1 1 kosztownymi guzami swego kaftana do krwi rozorał 
Molierowi twarz. 

Przykro myśleć, że Molier nie odpłacił księciu za zniewagę. Czy 
Jan B_apt~st~ stchórzył, czy zadecydowała tu różnica pozycji spo
ł~cz~eJ k_s1ęcia i komedianta, czy też może nie chciał ściągnąć n;:i 

s1eb1e gniewu króla, któr ścigał pojedynki z całą surowością (sam 
Moher w swych komed iach zawsze wyśm iewał pojedyn ·i), dość że 
księcia nie wyzwał. Należy zresztą przypµszczać, że g .yby go był 
wyzwał, Krytyka „Szkoty żon" pozostałaby jego ost atnią sztuka , bo 
de La Feuillade zabiłby go bez wątpienia. · 

Sztuk~ de _Vi~ego nie trafiła na deski H ' tel de Bourgogne, ale za 
~-o. dru gi z osm1esz_onych przez Moliera w K rytyce, Edme Boursa ult, 
. niał w1ęceJ szczęsc1a .. Jego sztukę, zatytułowaną Portret m'llarza 
czyli Przeciwkryty k a „Szkoły żon", bu rgundczycy w ystawili. w Por: : 

recie Bo~rs:rnit odmalował MoHera jako postać n~der podcjrz::m<J 
1 podobn1e Jak de Visć wspomniał o dziesięciu przykaza niach. K ról 
wsz~kże do donies!eó o obrazie dziesięciorga przy az:\t'l odnió~ł si<; 
oboJętn:e 1 w Paryzu za częto przebąkiwać , że najjaśniejszy pan z .rn
mter~so_w, me m śledzi wojnę toczącą się między Molierem a caL

1 
zgran Jego wrogów i że 112wet mia ł dor dzić Molierowi, by ten 

1 
az 

wszcze z~iat:i.kował ze sceny swych przeciwników. Ach, niefc.r tuni 
1 

była ta królewska rada! 

. Pan de Moliere napisał sztukę Improwizacja w Wersalu i wystaw i ł 
Ją czterw~stego października 1663 roku. Na scenie ukazano próbę 
5ztuk 1, ktora ma zostać odegrana w obecności króla, aktorzy Pala · ~ 
-Royal n·rali z~item sie t ie samych. Ale próba o va by ła dla Mol iera 
tyl~o pr.etekstcm do napa~ci n~ jego wrogów z Hótel de Bou q.;ogne 

C11odz!lo o to, ze o zmewazonyrn komediancie z pokieresz'J\ a n:1 
twarzą mówiono coraz to gorzej. Cały Paryż wiedział oczywiście . 
że nE1 lże ństwo Moliera ni e jest szczęśliwe . Nędzni plotkarze ramo~ 
wszechniali wieści, jakoby Arma nd już od d wna zdradzała Moli~rn. 
Jego bolesna tajemnica zasadzała się na tym, że on, który wyśm ie
wał Sganarelów i Arnolfów, sam był chorobliwie zazdrosny. Można 
sobie wyobrazić, jakie wrażenie zrobiła na nim ta plotka, wystawia-

j;1ca go na powszechne pośmiewisko. Uznnł, że to burgundczycy 
w inni S<1 tej jego hai1by i, pijany nienawiścią, zaczął się z nich na
trząsać w Improwizacji w Wersalu. 

- Któryż tedy z panów gra królów? - pytał Molier grający Mo
liera. - Co! Ten wysmukły, młody człowiek?! Czy panowie drwicie'? 
Trzeba króla, który by był grubszy i tłustszy przynajmiej cztery razy! 
Królu, do kata, utuczonego jak się patrzy! Króla o poknźnej cyr
kumferencji, aby, kiedy siądzie na tronie, wypełnił go jak należy! 

Nie trzeba, och, nie trzeba było natrząsać się z defektów fizyc z
nych Zachariasza Montfleury! 

Potem następowały szyderstwa z deklamacji aktorki Beauchateau, 
z aktorów Iiuuteroche'n i de Villiersa . 

Po drodze zaczepił Molier także markizów, wyraziwszy się G nich 
tak: 

Podobnie jak w starych komediach spotykało się zawsze lokaja
-trefnisia, bc;dąccgo uciech<.1 słuchaczy, tak samo w dzisiejszych sztu
kach potrzebny jest komiczny markiz, który by zabawiał zebranych. 
Następnie zaczepił Edme Boursaulta nazwawszy go ze sceny auto

rem bez rozgłosu i pisarzyną spod ciemnej gwiazdy ... Tak, niewątpli
wie niedobrej rady udzielił Molierowi król! Ale bohater nasz najwy
raźniej dozna>val uczuć, jakich doznaje samotny wilk, który czuje 
na karku oddech ścigającej go sfory chartów. 
Dopadły one wilka całą zgrają: de Villiers do spółki z de Vise 

napisał komedię Zemsta markizów, zaś oburzony do głębi Montfleury 
junior, Antoine-.Jacob, stając w obronie swego starego ojca napisa ł 

sztukę Improw·izacja w Pałacu Conde. 
W Zemście markizów nie patyczkowano się już z Molierem, na

zwano go „pospolitakiem okradnjącym innych autorów", a także 

„małpą" i „rogaczem", zaś w Improwizac ji Antoni Montfleury odpła
cił Molierowi z nawiązką za wszystko, co Molier wyprawiał ze sta
rym Montfleury w swojej Improwizacji. Antoine-Jacob Montfleury 
szydził z Moliera występującego w roli Cezara, co nie było takie 
zupełnie niesłuszne, wiadomo bowiem, że Molier zagrał tę rolę bar
dzo źle. 

Potem przyłączył się do nagonki Teatr na Bagnie i również wysta
wił antymolierowską sztukę. 

Wreszcie niejaki Filip d2 la Croix spłodził utwór pod tytułem 

Wo.ina komiczna, czyli Obrona „Szkoły żon", w którym uczynił słusz
ne spostrzeżenie, że podczas gdy Apollo spoczywa sobie na Olimpie, 
pisarze i aktorzy gryzą się między sobą jak psy. De la Croix uznał 
zresztą - i wyra7:ił to ustami samego Apolla - że sztuka, z powodu 
której rozpoczęła się cała ta wojna, czyli Szkoła żon, to dobra sztuka. 



Nieszczęsny rok 1663 zakończył godny potępienia postępek rozdra~
nionego Montfleury seniora, który złożył królowi donos na Moliera, 
oskarżając go o małżeństwo z własną córl<ą. 

Molier był wstrz<iśnięty tym donosem - nie wiemy, co pn:edłożyl 
królowi, by odsuuąć od siebie podejrzenie o kazirodztwo, nie ma 
jednak żadnych wątpliwości co do tego, że musiał się usprawiedli
wiać i przedstawiać dowody, że Armanda nie jest jego dzieckiem. 
Pokazał pewnie akt, w którym Armanda Bejart figurowała jako 
córka Marii Hervć. Król uznał widocznie przedstawione dowody za 
całkowicie wystarczające i nie wszczął dochodzenia, zaś '.vielka 
wojna między Janem Baptystą <I jego wrogiem zaczt;ła od tej chwili 
ucichać. 

Mego bohatera wojna ta wpędziła w chorobę - zaczął podejrzanie 
kaszlać; był zmęczony i popadł w dziwny stan ducha, przy czym 
dopiero w przyszłości miało się okazać, że ów stan ducha ma w me
dycynie swoją nader sugestywną nazwę: nazywa się hipochondri::i. 
Mój bohater własnym kosztem zapewnił także nieśmiertelność dwóm 
dość miernym pisarzom: panu de Vise i panu Edme Boursault. Ma
rzyli o sławie i zyskali ją dzięki Molierowi. Gdyby nie wdał się 

w utarczki z nimi, niewiele zapewne mówiłyby nam nazwiska rie Vi
s& i Boursault, podobnie zresztą jak wiele innych nazwisk. 
Gryzący się, stroskany, z bliznami po guzikach de La Feuillade'a 

na twarzy, Molier rozpoczynając nowy 1664 rok znajdował się 

u szczytu sławy, a sława ta, zrodzona we Francji, podniosła się ponad 
szczyty .'\lp i popłynęła do innych krajów. 

Michail Bulhakow 



Ilustracje zamieszczone w programie pochodzą z książki F . Flutre: 
Molie re . P a ris 1925 Hachette (Encyclopedie par l'Image). Ponadto 
w programie wykorzystano fragmenty prac: Tadeusz Żeleński (Boy) : 
Molier. Wwa Bibl. Felska, Johan Huizinga· Homo ludens. Zaba\va 
Jako źródło kultury. Przeł. Maria Kurecka . Wwa 1967 Czytelnik, Mi
cha i ł Bułhakow: Życie pana Moliera. Przeł. Irena Lewandowska, 
Witold Dąbrowsk i. Wwa 1968 PIW. 
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Moliere 

SZELMOSTWA SKAPENA 
(Les Fourberies de Scapin) 

przekład: TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI 

rzecz dzieje się w Neapolu 

Obsad a: 

Argant, ojciec Oktawa I Zerblnety 

Geront. ojciec Leandra i Hiacynty 

Oktaw, syn Argania, 
zalotnik Hiacynty 

Leander, syn Geronta, 
zalotnik Zerblnety 

Zerbineta, mniemana cyganka, 
która okazuje się córką Arganta 

Hiacynta, córka Geronta 

Skapen, służący Leandra, hultaj 

Sylwester, służący Oktawa 

Neryna, piastunka Hiacynty 

Kario, awanturnik 

Dwóch tragarzy 

- Gustaw Kron 

- Stanisław Mikulski 

- Adam Marjański 

- Ryszard Łabędt 

- Marlena Miarczyńska 

- Małgorzata Kaczmarska 

- Paweł Galla 

- Lech Dybllk 

- Halina Kossobudzka 

- Roman Bartosiewicz 

- Piotr Krasicki 

- Jerzy Lustyk 

w prologu występują: 

Brecourt - Adam Marjański 

De la Grange - Ryszard Łabędt 

Du Croisy - Lech Dyblik 

La Thorilliere, markiz uprzykrzony 

Bejart. osoba czynloca się watną 

- Krzysztof Wieczorek 

- Roman Bartosiewicz 

Panna du Parc 

Panna Bejart 

Panna de Brie 

Panna Mollere 

Panna du Croisy 

Panna Herve 

Molier, reżyser 

$piewaczka 

- Elżbieta Borkowska-

-Szukszta 

- Halina Kossobudzka 

- Janina Nowicka 

- Małgorzata Kaczmarska 

- Marlena Miarczyńska 

- Elżbieta Gaertner 

- Lech Komarnicki 

- Hanna Orsztynowicz 

I 
Ireneusz Strechocki 

Gitarzysta 
Krzys7.lof Celińsld 

Jako prologu użyto fragmentów „Improwizacji w Wersalu" 
(L'lmpromptu de Versallles) w przekładzie Tadeusza Boya-Żeleńskiego. 

Reż}lser.ia 

LECH KOMARNICKI 

Scenografia 

KRZYSZTOF PANKIEWICZ 
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