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I cóż przeszkodzi mi, śmłejqc się, 
mówić prawdę? 

Horacy 



RóTKI ZAR S ŻYCIA I TWO CZOśCI MOLIERA 
1622-1673 

1622 15 stycznia w kościele św. Eustachego odbywa się 
chrzest Jana Baptysty Poquelin, najstarszego sy
na Jano Poquelin i Marii Cresse. 

1637 Jon Poquelin zapewnia synowi prawo do dzie
dziczenia piastowanego przez siebie urzędu głów
nego tapicera królewskiego (Urząd ten był osią
galny drogą dziedziczenia lub kupna i zapew
niał przywilej dostarczenia i opiekowania się me
blami królewskimi. Jan Poquelin nie był oczywi
ście jedynym posiadaczem tego tytułu). 

1639 (?) Jon Baptysto kończy naukę w kolegium w Cler
mont prowadzonym przez jezuitów. 

1642 Jan Baptysta studiuje w Orleanie i uzyskuje sto
pień licencjata praw. 

1643 Wraz z aktorką komediową Magdaleną Bejart, 
zakłada trupę teatralną „llustre Theatre". Trupą 
kierowała Magdo len a. 

1644 Jan Baptysta przyjmuje nazwisko Molier. Zostaje 
dyrektorem „lllustre Theatre", który po przedsta
wieniach na prowincji przenosi się do Paryża 
i ~ro w soli do gry w piłkę zwanej Salą Dzierżaw
cow. 

1645 Teatr wpada w tarapaty pieniężne. Molier zostaje 
aresztowany za długi i osadzony na kilka dni w 
więzieniu Chatalet. „lllustre Theatre" przestoje 
istnieć . 

1645-
1658 Mol"er ze swoją trupą wyjeżdża na prowincję. 

1658 Molier wraca do Paryża. 24 października gra przed 
królem Ludwikiem XIV z ogromnym powodzeniem 
„Nikodema'' Corneille'a, oraz jedna farsę . Otrzy
muje przywilej grania w pałacyku Petit-Bourbon. 

1659 (18 listopada) Pierwsze przedstawienie ,,Pociesz
nych wykwintniś" jest wielkim sukcesem zespołu. 

1660 „Sganarelle" (maj), Molier kreuje postać tytuło
wą. Postać ta występuje w kilku n:is!ępnych ko
mediach. 



1661 Teatr Mo!iera musi opuścić salę pałacyku Petit
Bourbon i 'instaluje się w Palais Ro)lal. Komedia 
heroiczna „Don Garcia z Nawarry" okazuje się 
zupełną porażką autora. Natomiast wystawiono 
24 czerwca „Szkoła mężów" przynosi sukces. 

1662 Małżeństwo Moliera z Armandą Bejart, córką 
(siostrą?) Magdaleny, dwadzieścia lat od niego 
młodszą. „Szkoła żon" wystawiano po raz pier
wszy 26 grudnia zyskuje rozgłos autorowi i całej 
trupie. 

1663 Intrygi wokół „Szkoły żon". Molier odpowiada 
„Krytyką szkoły żon" (1 czerwca) oraz („Improwi
zacją w Wersalu" 14 października). 

1664 Narodziny i śmierć pierwszego dziecka, synka, 
Moliera; Ludwik XIV był jego ojcem chrzestnym. 
„Małżeństwo z musu" (styczeń) komedia - balet. 
W czasie imprezy „Zaczarowana Wyspa"w Wer
salu Molier, organizator rozrywek, wystawia, 
„Księżniczkę Elidy" oraz trzy pierwsze akty „Świę
toszko", którego zakazano grać w Paryżu. Wysta
wia „Tebaidę" Racine'a . 

1665 „Don Juan'" (15 lutego). Mimo sukcesów Molier 
ciągle krytykowany przez dewotów wycofuje sztu
kę po piętnastu przedstawieniach. Ludwik XIV na
daje zespołowi Moliera tytuł Trupy Królewskiej 
a jej dyrektorowi przyznaje pensję 600 funtów (su
ma dość skąpa, zwafywszy, że przedstawienie w 
Palais Royal przyniosło 1500 funtów, a premiera 
„Swiętoszka"' w 1669 r. przyniosła 2860 funtów). 
„Miłość lekarzem" (15 września). Nieporozumie
nia z Racinem, który odebrał Molierowi swojego 
„Aleksandra", by go wystawić na konkurencyjnej 
scenie w Pałacu Burgundzkim. 

1666 Molier chory, przerywa pracę no przeszło dwa 
miesiące, fTlieszko w wynajętym domu w Auteuil, 
„Mizantrop" ( 4 czerwca) ,,Lekarz mimo woli" (6 
sierpnia) - ostatnia sztuka w której występuje 
Sg ana re Ile. 

1667 W Saint Germain Molier wystawił także „Pastora
le comique" i „Sycylianina". Nowo wersja 
„Swiętoszka'' nazajutrz po przedstawieniu zosta
ła zakazana. 

1668 Nowe premiery: „Amfitrion" (13 stycznia), „Grze
gorz Dyndała" (18 lipca). „Skąpiec" (9 września). 

1669 Trzecia wersja „Swiętoszka'' - nareszcie autory
zowana - odnosi ogromny sukces. Smierć ojca 

Moliera (25 lutego). ,,Pan de Pourseaugnac" gra
ny w Chambord (6 października). 

1670 14 października w Chambord odegrana zostaje 
komedia-balet „Mieszczanin szlachcicem". 

1671 „Psyche" - tragedia - balet, zrealizowano we
spół z Corneillem, Ouinault i lullim na otwarcie 
soli widowiskowej w Tuilleri, grana później w Pa
lois Royal. ,,Szelmostwa Skapena" (24 maja). 

1672 Umiera Magdalena Bejart (17 lutego) . „Uczone 
białogłowy" {11 marca) . Dochodzi do nieporozu
mień. z lullim, który uzyskał od króla przywilej 
wyłączności na wystawianie sztuk ze śpiewem 
i baletem. 

1673 „Chory z urojenia" (10 lutego). Na czwartym 
przedstawieniu (171utego) Molier zachorował na 
scenie, przetransportowano go do domu przy uli· 
cy Richelieu, gdzie o dziesiątej wieczór zmarł. Po
nieważ był aktorem, nie miał według tradycji pra 
wa do pochówku w poświęconej ziemi, po inter
wencji króla u arcybiskupa pogrzebano go bez 
większych ceremonii (o godzinie 9 wieczorem) na 
cmentarzu_Saint Joseph. 



MOLIER 
(.!I aa.n - 'B41pii~Ea Poouflll1t) 

SZELMO TWA SKAPE 
( 11,f,e.f> 'Fou.r6ar1.e.f> da Scapin'') 

Przekład: Tadeusz Żeleński-Boy 

ARGANT, ojciec Oktawa i Zerbinety 

GERONT, ojciec Leandra i Hiacynty 

OKTAW, syn Argonta, zalotnik Hiacynty 

LEANDER, syn Geronta, zalotnik Zerbinety 

ZERBINETA, mniemana Cyganko, która okazuje się 
córką Argonta 

HIACYNTA, córko Geronta 

SKAPEN, służący Leondra, hultaj 

SVL WESTER, służący Oktawa 

- ANDRZEJ WILK 

- MARIUSZ PUCHALSKI 

- ALEKSANDER PODOLAK 

- PIOTR ZAWADZKI 

- IRENA LIPCZYŃSKA 

- KATARZYNA TERLECKA 

- MARIUSZ SABINIEWICZ 

- WIESŁAW KRUPA 

Rzecz dzieje się w Neapolu 

Reżyserio i choreografio: 

Scenografio: 

Muzyko : 

Teksty piosenek: 

Asystent reżysera: 

Inspicjent: 

Sufler: 

LESZEK CZARNOTA 

ZBIGNIEW BEDNAROWICZ 

ZBIGNIEW PIOTROWSKI 

JÓZEF RATAJCZAK 

MARIUSZ PUCHALSKI 

ELZBIETA BEDNARCZYK 

JAROSŁAW LECIEJEWSKI 

Premier : 6 marca 1988 r. o godz. 19.00 
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BOHDAN KORZENIEWSKI 

DLACZEGO MOLIER? 

Inscenizator utworów dawnych posiada j eden szcze
gólny przywilej: uzyskuje prawo do zażyłości z tymi pi
sarza mi-, których sobie dobiera. Oczywiście ma tutaj 
swobodę n ieograniczoną , gdyż może swojego znako
mitego partnera nie pytać o zgodę. Znakomity_ portner
klasyk dobrze wychodzi na takiej zażyłości jedynie 
wówczas, kiedy nie nabiera ono cech poufałości i nie 
doprowadza do poklepywan ia znakomitości po ramie
niu. Bowiem zdarza się, że inscenizator dopuszcza się 
tokich gestów, żeby się poczuć trochę większym od te
go którego poklepuje. 

Sądzę, że moja zażyłość z Molierem wolna jest od 
takiej poufałości. Wyrasta ona z przekonania, że praw
dziwie wielki twórco pozwala się stale na nowo odkry
wać. W przypadku Moliera okazja do takich odkryć jest 
zupełnie wyjątkowa. Molier, jak Szekspir, cieszy się og 
wieków powszechnym uznaniem. To uznan ie prowadzi 
do rzeczy groźnych : staje się uznaniem łatwym. Wielki 
twórca, który zdobył sobie na świecie niewzruszoną po
zycję, podlega w sposób naturalny żelaznemu prawu 
miernoty. Molierowski Tartuffe, który korzysta z naiw
ności swojego gospodarza w sposób bezczelnie amo
ralny, bywa pokazywany na szkolnych popołudniówkach. 
Jedna z najzuchwalszych komedii staje się legalną le
kturą dla umoralnienia młodocianych . Takie jest dzia
łanie prawa miernoty. 
Żeby wrócić do prawdziwego Moliera trzeba wej ść 

z nim w stosunki zażyle, czyli dobroć się do jego sekre
tów. Sądzę, że sekretem Moliera, mało do tej pory zba
danym, wzbudzającym ostrą ciekawosć jest jedna z cech 
jego osobowości twórczej - mianowicie złośliwość. 
Określmy jednak naprzód, co się przez to słowo ro
zumie. No ogół złośliwość przypisuje się twórcom nie
chętnie. Jest ona raczej przywarą niż zaletą. Sama na
zwo przypomina owe miałkie przyjemności, jakle odczu
wamy na widok śmiesznych i upokarzających właści
wości ludzkiej natury. Ale może być i inna złośliwość . 
Wielkiej miary. 

Gdyby się chciało wymienić wielkich złośliwców, na-

„ '! ' \ ł I \I\ ~··I" " 

sunąłby się nam od razu na pamięć Wolter i Bernard 
Shaw, a przede wszystkim - co dla wielu może być 
niespodzianką - Joyce. Rozkosz ,jaką odczuwamy przy 
czytaniu Ulissesa, polega no wykrywaniu potężnej kpi 
ny z ludzi, z siebie, ze świ ata, z literatury, z f ilozofii. 

Złośliwość Moliera jest podobnych wymiarów. Zjed
ną jeszcze różnicą . Że nie jest to kpino d la kpiny. Zło
śliwość molierowska jest złośliwością walczącą. fo nie
zmiernie sprawna broń w ręku pisarza, którego komizm 
tok blisko ociera się o tragizm. Rozkosz odkrywania 
Moliera polega na podpatrywaniu, jak posługuje się 
on złośliwością w wolce z głupotą i podłością. Tragicz
ni bohaterow:ie Moliera - Mizantrop, Don Juan, rzu-



ceni są w świet głupców, złych i drapieżnych, którzy 
grają tu ważne role dzięk i temu, że posiedli tajemnicę 
powodzenia; tę mianowicie, że miernota może sięgać 
po władzę na zasadzie przymierza kiedy małość doga 
duje się z małością. 

Wiele, ale chyba nie dosyć, mówiło się o tonie oso 
bistym w dziele Moliera . Ktoś ze współczesnych pisa 
rzowi zostawił jego znakomity portret. Opowiedział , ja
ki niepokój w otoczeniu budził ten człowiek milczący, 
kiedy przyg lądał się ludziom w skupieniu swoimi prze
nikliwymi oczami. Bez uśmiechu na twarzy. Śmiech bu
dził się dopiero a scenie, kiedy pisarz dokonywa/ cięż 
kich i strasznych orachunków ze światem . 

Te porachunki były dlatego tak trudne, że Molier 
miał duszę prawie nietkniętą przez cywilizację chrze
ścijańską . Jego ideC! świata był właściwie ideałem po
gańskim. Wierzy bowiem, że człowiekowi przeznaczone 
jest na tej ziemi nie cierpienie, ale szczęście. A przy 
tym nie było to szczęście, mimo doświadczeń chrześci 
jaństwa, celem nieosiągalnym. W zasadzie można go 
dostąpić przy zachowaniu kilku prostych zasad - pra
wości, loja lności i wzajemnej życzliwości. Jeżeli te za 
sady stały się tak niezmiernie trudne do wprowadzenia 
w życie to - tak chyba Molier sądzi - dzieje się tak 
właśnie z winy ludzi małych i plugawych, podstępnych 
i głupich, którzy utrzymują się na powierzchni dzięki ta
kim cechom charakteru. Wspaniała komedia molierow
ska zawiera prawdy gorzkie i okrutne - odkrywa bo
wiem mechanizm świata rządzonego przez głupotę i po
dłość. Jeżeli nas mimo to nie wtrąca w ostateczny pe
symizm to dlatego, że ukazuje jednocześnie wzn fosłq 
samotność ludzi, którzy temu mechanizmowi próbują 
stawić opór. 

Sztuce wyznacza się różne zadania w imię celów do
raźnych, które się nazywa nadrzędnymi. Zadania naj 
ważniejsze i chyba jedynie ważne wyznacza ona sama 
sobie. Są nimi uczciwe i bezwzględne porachunki czło
wieka tworzącego sztukę ze światem. Otóż w różnych 
okresach historii Molier ma na ten temat, na temat 
owych porachunków różne rzeczy do powiedzenia . Cza 
sem jego dzieła mówią dużo, czasem niewiele lub mil
czc; . Myślę, że w naszych czasach Molier ma do powie 
dzenia dużo. Nie umiemy jeszcze dokładnie nazwać 
tych naszych czasów. Najczęściej używanym określe 
niem, trafnym chociaż bardzo ogólnym, -jest powiedze
nie, że są to czasy burzliwe. Wszelkie zaś czasy burzliwe 
niszczą ustalone przez cywilizację zasady współżycia 
ludzkiego i zanim wytworzą nowe, otwierają łatwe oka 
zje do działania ludziom, których działalność nie przy
nosi chwały ludzkości. 

W latach tok trudnych i gruntownych przen~ian, przez 
jakie świat dziś przechodzi, zanika świadomość, że cno
ty wytworzone przez cywilizację ludzką w trakcie tysiąc
leci - takie jak lojalność, prawdomówność i w stop
niu najwyższym dobroć - stanowią podstawy, na ja
kich opiera się istnienie człowieka na ziemi. One to 
decydują o tym, że przy pewnych niezmiernie rzad kich 
konfrontacjach z rzeczywistością można powiedzieć: 
słowo człowiek brzmi dumnie. Na ogół brzmi strasznie. 

Otóż w takich latach burzliwych i niepewnych nie 
tylko do głosu, ale do działania dochodzą ludzie zwal
czani przez Moliera. W takich okresach staje się znowu 
jednym z czołowych pisarzy epoki. Występuje w obronie 
cywilizacji. Walczy o wartości humanistycme pojmowa
ne w sposób istotny. Pozwala wśród swoich tajemnic 
odkryć tajemnicę najcenniejszą: druzgocącą siłę wy
razu. W sztuce, jak w człowieku, bez względu na okoli
czności cenimy odwagę. Im okoliczności są mniej po-
myślne, tym odwaga nabiera większej ceny . 
(w:) Teatr, 1972 nr 13 



TADEUSZ lELEŃSKl-BOY 

„Szelmostwo Skopena" - bezpretensjonalna i we
soło farsa, w której Molier przykrawa główną rolę na 
miarę dla siebie, dla swojej werwy komicznej, tak jak 
i dziś pisuje się sztuki na miarę świetnych aktorów. 

Jak w „Amfitrionie", jak w „Skąpcu"', tok i tu Mo
lier doje transkrypcję komedii łacińskiej. Mimo, iż do
brze zna komediowq literaturę łacińską z kolegium, Mo
lier w pierwszym okresie swej twórczości nie czerpie 
z jej wzorów; storo forso francuska, Hiszpanio, Wło
chy, to jak widzieliśmy, elementy, z których wyrasta w 
początkach komedia Molierowska. Dopiero w tym pó
źnym stosunkowo okresie twórczości reminiscencje ła
cińskie nasuwają mu się pod pióro. Tutaj kanwą Mo
liera jest „Fermion" Terencjusza; poza tym, swoim zwy
czajem, Molier wspomaga się w rozmaitym sposobie; 
częścią czerpie z dawnej forsy „Gorgibus w worku", 
w czasie wędrówek po prowincji, to znów weźmie sce
nę całą z „Oszukanego pedanta", „Cyrano de Berge
rac", aby, też swoim zwyczajem, pogłęoić i udoskona
lić cudzy pomysł. Koloryt całej komedii trąci Wiocha
mi, co wyraża się w umiejscowieniu akcJi w Neapolu, 
w imionach jej aktorów, w samej figurze zresztą Ska
pena. 

Skopen jest krewniakiem Moskaryla z „Wartogłowa", 
jak w ogóle cały ten utwór, produkt późnej twórczości 
Moliera, dość bliski jest typem inspiracji owemu pier
wszemu jego większemu utworowi. Ten sam lokaj nie
wyczerpany w pomysłach i braku skrupułów, ci sami 
młodzi panicze, ci sami tradycyjni ojcowie i młode bran
ki wykradzione przez Cyganów; to sama beztrosko o ro
związanie sztuki, niemniej fantastyczne i cudowne. Tyl
ko kpiący werwą wiersz „Wartogłowa" zmienia się no 
szybciej jeszcze toczącą się prozę, która iskrzy się co 
chwilo scenkami kryjącymi tyleż wesołości i pustoty, co 
filozoficznego spojrzenia no naturę ludzką. Spowiedź 
Skopeno (11,5) dalej owo przesławne „po klegoż dia
bła łazi na ten statek", genialnie „złupione" z „Cyra
no de Bergerac" i mnóstwo innych głębokich rysów 
wznoszą „Szelmostwo Skapeno" o wiele ponad pozio
mu forsy, z której czerpią tyle elementów. A cóż dopie
ro brawurowa jego tyrada na temat ówczesnego wy-

mioru sprawiedliwości! Kto wie, czy to nie było przy
grywką do „komedii prawniczej", którą Molier może 
już nosił w sobie, a której przedwczesna śmierć nie do
la się urodzić. Z przygrywki tej mielibyśmy prawo wno
sić, że ówczesny stan prawniczy niewiele by lepiej wy
szedł niż biedny stan lekarski! 

Molier, autor „Mizantropa", Molier, ów znękany, 
człowiek, ten Molier, któremu niejeden z komentato
rów chce wcisnąć no twarz maskę o tragicznym piętnie, 
grai Skopeno, przez trzy akty szalał po scenie, rozta
czając niespożytą werwę, która dochodzi swego najwyż
szego nasilenia w owej cyrkowej już scenie z Geron
tem w worku. Czy i to mamy uważać za „śmiech przez 
Izy", za śmiech bolesny? Chyba nie trudno by dojrzeć 
przyczynę, która by kazała Molierowi - Molierowi 
z owej epoki, zmuszać się, zniżać do tej ro li ,gdyby mu 
ona nie odpowiadało, gdyby nie było jedną z natural
nych form jego „wyżycia się" no scenie. Raczej godzi 
się przyjąć, iż Molier był naturą bardziej złożoną, niż
by to chciała dopuścić symplifikacjo komentarzy; że za
równo w patosie Alcesto, jak w bufonadzie Skopeno 
pozostawał on sobq mocq tej samej tajemnicy, która 
pozwalało Balzakowi „wyżywać się" w d'Arthozie, w Lu
cjanie de Rubempre i w Voutrinie. Tej cechy tempera
mentu Moliera nie umiał zrozumieć roztropny Boileau, 
któremu „Szelmostwo Skopeno" psuły koncepcję Mo
liera, jaką sobie wytworzył po „Mizantropie" . Toteż w 
wierszach, które dzięki Molierowi stoły się słowne, ża
lił się, że w worku Skapena nie umie poznać autora 
„Mizantropa''. „Dans ce soc ridicule ou Scopin s'en
veloppe, je ne reconnais plus l'outeur du Mizanthro
pe"„. X 
X „W tym pociesznym worku, w którym zawija się Sko
pen, nie poznaję już autora Mizantropa.„" 
A jednak trudno się opneć wrażeniu : mimo fajerwerku 
wesołości, jaki tryska z tej krotochwili, śmiech Moliera 
brzmi tutaj ostrzej niż kiedyś za młodu, kiedy poeta ba
wił się w dobie wędrówek po prowincji figlami Mosko
rylo. Czujemy to po osadzie smutku, jaki w nos zostawia 
to wesołość . 

* 
* * * 

* 



Szelmostwa Skapena - farsę tę uznano 
za wulgarną i niegodną Molierowskiego pióra. Trudno 
zrozumieć z czego wypływał toki pogląd. Wiośnie w tej 
sztuce Molier objawia się w całej wspaniałości swego 
talentu komicznego i Boileau najniesprawiedliwiej za
rzucał swemu przyjacielowi obniżenie lotów, schlebia
nie gustom publiczności i oburzał się no ową scenę, w 
której Geront zostaje wpakowany do worka i oćwiczo 

ny - Boileau utrzymywał, że to szablonowe i płaskie. 
Boileau jest w błędzie - to śmieszno, znakomicie skon
struowana farso, której nie może zaszkodzić nawet ma
ło prawdopodobne zakoń"czenie. 

(w:) Michał Bułhakow, Życie pono Moliera, PIW, W-wa 
1968. 
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