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ze swych
W jednym
esejow tea tral-

nych świetny
teatrolog
Jan
Kott
stwierdza. dż „Szkoła żon" Moliera znakomitego prekursora i twórcy
XVIIwiecznego teatru komediowego, jest nie
tylko
,,szkołą
wi<tza••, lecz i jedną
z
najzuchwalszych
komedli, jakie koedykolwiek
napisa-

n*ę właśnie -komedię wziął ostatnio na
warsztat Teatr Ziemi Gda1iskiej występując z jej premoerą

na gdyńskiej
Czym
„Szkoła S<:erne,
żon"
zasłużyła

na
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st;,:;~:ize:O'iierowsk:i

okresie powojennym „Szkolę żon" graw Łodzi ze zmarłym ostatnio znakomitym aktorem Jackiem Woszczerow1czem w roli Arnolfa, w reżyserii
.Korzeniewskiego.
Jak wypadł natomiast ów spekhkl w
TEatrze Ziemi Gdańskiej w
G(fyni?
Dzięki
reżyserii
Wandy WRÓBLEW•
SKIEJ było to jedlllo z najbardziej wyrównanych
przedstawień,
zrealizowanych przez ten teatr choć nie pozbawion e mieli zn tekstowych i drobnych
potknięć. Stary zazdrośnik Arnold (Juliusz PRZYBYLSKI) wyprowadzony w
pole przez młodą „gęś" Agnieszkę swoją wychowanicę (urocza
Anna PA.
SIUTóWNA) miewał momenty, w których jego aktorstwo proste i zwięzłe
błyszczało walorami prawdziwej współ·
c-.<esnpści. Horacy (Stefa.n IŻYŁOWSKI)
podbijał swym charmem nieco przerysowanym
stylową
zniewieściałością
1'oostiwnu. nie tylko sprytną Agni.kl!, lecz i damską połowę widowni ..•
Para komiksowych służących: Kaśka
(Irmina BABilSrSKA) i Jaśko (Zbigniew
GA WROJSrSKI) folgowała niezbyt wstrzemięźliwie
swym chłopskim temperamentem, przykrytym nieco teatralną
ną

konwencją.

...

W rolach drugoplanowych wy~óżnlł
sceniczną vis comica zabawny jako
Notariusz Andrzej WRONA. Dekoracje fw'Y NAHLIK chociaż funkcjo' nalne, jednak nie nazbyt czytelne. W
sumie jednak „lekcja" w molierowskiej
„Szkole żon" była interesująca.
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wywodzi się ze staW'„.
rofrancuskiej farsy,
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włoskiej
komedH
dell'arte oraz ludo'{ :"
wej!:o teatru
hiszpansk.iego charakteryzujących s:lę dynamiczną akcją jak i wymyślną i.IIltrygą.
Na tej kanwie wzbogaconej przez włas
ny, drapieżny talent obserwacyjny Molier z żywiołowym wręcz wyczuciem
aktorskim i psychologicznym
buduje
komedię ludzkich charakterów, analizowanych w śW!ietle bezpardonowej satyry ... Bawiąc więc widza uczy go świata
wyzbytego zacofania, zdążającego
na
drodze prawdy do postępu.
W ten sposób „Szkoła żon" otwiera
jakby nową epokę teatru nowoczesnego
stając się równie rewolucyjna w praktyce S<:eoicznej, gdyż mistrz Molier zrywa z twarzy aktorów maski i to w poce
rozkwitu
absurdalnego
absolut, mu
k.rólewskieg.o. Ozynl ,ta.Jr. '\li' .
W:

Na zdjęciu: Agnieszka (Anna PasiG..
kówna) i Horacy (Stefa.n Iżylowski).
której palono jesa:cze czarowników ii czarownice na stosie.
Dowcip i śmiech - te niezwyaięż:>•~e
atllty komediowej twórczości Moliera
pełnego wewnętrznej goryczy dźwię
czą również i w „Szkole żon", w której konflikt obyczajowy jest
wiecznie
aktualny i rewolucyjny, choć scena jest
wypełniona
deklamacją
kostiumowej
epoki i dworskim gestem. Kostium ten
nie tylko zbliża ową scenę do ws~ł
czesności, lecz i stylizuje komedię.
Choć sztuki Moliera grano często w
naszym kraju to ~ względu na wielcwarstwowośĆ wy_ ełnlających Je podtekstów niewiel
ożna naliczyć przedstawień praw
iwie pasjonujących. Do
takich_ rea · ej,! zalicza. .1 a.n Kott w

JULIA

ZIEGENHIR'rE

