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NAJWAŻNIEJSZE DATY 
Z ŻYCIA I TWÓRCZOŚC I MOLIERA 

1622 

15 stycznia urodził się w Paryżu Jan Chrzciciel Poquelin , 
syn tapicera królewsk iego, znany pod literackim i scenicz
nym pseudonimem Moliere. 

163ti- 1641 

Studia w Coll ge de Clermont w Paryżu i na uniwersy tecie 
w Orleani . J . Ch. Poquelin zostaje adw okatem. 

1643 

Wraz z aktorką Magdaleną Bejart zakłada L'Illustre 
Theatre, któr v szybko bankn1 t u je. 

16 4- 1653 

.J. Ch. Poquelin wstępuj e do tru p.v wędrownej jako Moliere, 
podróżuj e po Francji, zdobywa doświadczenie, do irze\va jako 
odtwór ca postaci sceniczn ych. 

165;) 

Molier pisze i wystawia w Lionie utwór p t. „Wartogłów -
czyli zawsze nie w porę" pierw ·za komedia przynosi mu 
pierwszy sukces autorski. 

1658 

Po q.ficjalnym pok azi n a dworz k rólews im zys kawszy po
parcie Ludwika XV M oli er osiada n a s t ałe w Paryżu 
„Pocieszne wykwintnisie" - satyra na vspółczcsne salony 
literackie zdobywa Molierowi popularnoś ć . 

1662 

Małżeństwo z Armandą Be jart. „Szkoła żon" - - narodz iny 
komedii fr ancuskie j. 
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1664 

Syn Moliera chrześniakiem królewsk1m. Trzy pierwsze akty 
„Swiętoszka" . Pięć lat toczy się walka o wystawien ie te.i 
sztuki. 

1665-1668 

Dor obek twórczy Moliera poszerza s ię o „Don Juana'' , „Mi
zantropa", „L ekar za mimo woli" i „Skąpca" . 

1672 

Premiera w P ala .. , - R~yal „Uczonych b: a ł:igłów" . 

1673 

17 lutego podczas czwartego spektaklu „Chorego z urojenia" 

gra j ąc Argana Molier umiera. 
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NA TEMAT MOLIEROWSKIEGO 
DON JUANA 

TADEUSZ ŻELEŃSKI (BOY.l 

Przys tępując do molierowsk iego Don Juana trzeba się 
wyzwolić spod sugestii całej - późniejszej zwłaszcza - ide
ologii i literatury „donżuańskiej" z librettem do oper.v 
włącznie. Don .Juan jako „das ewig mannliche" jako ów 
wiecznie odradzający s ię i 1ecznie młody kochanek wszyst
kich k obret, niew iele m a wspólnego z utvvorem Moliera. 
Donżuaństwo mol ierowskiego Don Juana jest tylko ubocz
nym rysem do jego charakterys tyki, rysem przejętym z po
przedzających go utworów i bynajmnie.i nie najważniejszym. 

r. .. ) Bohater Moliera, mimo ż akcja sztuki toczy się na 
Sycylii (wówczas prowincji hiszpańskiej) nie ma nic z Hisz . 
pana ; to Francuz czys t j krwi, młody pan icz ze dworu . Ni 
południowa namiętn ść jest też jego bodźcem. To raczej 
znudzon y intelektualista, zimny łowca wrażeń, którego mło
da krew nie gardzi uś cisk iem kobiety, ale dla którego jest 
ona przede wszystkim sportem, emocją, podnietą znudzenia 
i próżności oraz środk i m do cz\·nienia źle. Wyrwać Elwirę 
z murów klasztoru, ab · ją zara.l potem rzucić w najobel
żywszy sposób , zamącić szczęście kochających narzeczonych 
- - wszędzie tu kobieta jest raczej środkiem niż celem. 

( ..• J Jes v Don .Juan ie dziwna scena, która b:vła przed
miotem licznych komentarzy: to scena z żebrakiem, gdy Don 
Juan daje mu dukata , aby bluźnił : kiedy zaś nędzarz odpo
wiada, że w oli umrzeć z głodu, rzuca mu pi eniądz, mówiąc: 
„Da j ę C.: g o przez mi ł o ść l u d zk o ści" (pour l'am om· de I"huma 
nite). To Iow o 1 u d z I o ś było w owej epoce zupeł
nie nieznane w dzisie jszym znaczeniu; to t ż wielu komen
tatorów nie chce widzieć w tym odezwaniu głębszej inten
cji, ale czemu? Czem u n it: miałby lVIolier wyprzedzić w tym 
swojej epoki, jak wyprzedził ją w 'lu innych rzeczach? 
Wyznaj ę, i ż brakowałoby mi tego r ys u, który czyni Don 
Juana bardziej ludzkim, mnie.i jednolicie zakamieniałym, 
przez to drgnienie wstrętu , jaki odczuwa może w t e.i chwili 
do samego siebie. 

Słowem , widzimy w Don Juanie przernujący obraz tego, 
czym może s tać si ę człowiek bez hamulca, człO\viek, które
mu życie dało w z.v:;tko w ręce bez zaslug, bez trudu, nie żąda-
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iąc niczego w zamian. Malując wszakże swego młodego pan 
ka tak krwawymi rysami, Molier zachował owo bezstronne 
spojrzenie artysty, które ma zawsze. W scenie z Piotrusiem 
lud ma rację, ale wielki pan ma wdzięk, pan Niedziela jest 
porządnym człowiekiem, ale idzie na lep śmiesznej próżno
ści. Don ,Juan jest zbrodniarzem, ale Sganarel płaskim głup·

cem i po\volnym narzędziem jego szelmostw. Don Juan ma 
wdzięk, dużo wdzięku , ma „wielki styl", żywe poczucie ho
noru (mimo iż w bardzo specjalnym rozumieniu). owego 
szlacheckiego honoru, który nie wyklucza żadnego łajdac
twa); ma odwagę i niezłomność nawet wobec piekła. 

( ... ) Nigdzie bardziej niż w Don Juanie iVIolier nie rozsadza 
nam konwencji scenicznych, nigdzie bardziej nie wyprzedza 
epoki. Tej jego twórczości jako twórcy d r a m a t u nie po
trafi podjąć nikt przez dwa wieki; dopiero nowoczesna lite
ratura sceniczna zrozumiała myśl Moliera ... 

Don Juan jest dziełem w wielkim stylu. Wyn,iosła. iro
niczna, drażniąca postać tego panka odciska się w pamięci 
niezatartym śladem (. .. ). Doniosłość, śmiałość i celność te.i 
satyry społecznej, jej spojrzenie wyprzedzające o tyle swo
ją epokę . rewolucyjne niemal, wszystko to pozwala przy
pus zczać, że Molier wieleby może osiągnął jeszcze na tej 
drodze, gdyby go nie; zmuszono do milczenia. 

TADEUSZ ŻELEtlSKI (BOY) 

9 



Molier 
\Varszawa , 19~4. 

MIECZYSŁAW BRAH'.iVIER 

Gdy w lutym 1665 r. Molie.re wystawia swą nową komedię, 

legenda Don Juana pos iada we Franc ji świeżą wprawdzie, 
ale szeroką popularność: od kilku lal z niewyczerpanym po
wodzeniem przewijała si c; przez trz:r sceny pary~kie - ro
dzime i włoską - i co dopiero dwóch pis arzy wierszem 
francuskim !ilarało się oddać je.i dramat.vczne walon· . Lecz 
chociaż Moliere ucieka si do niej w chwili szczególnie trud
nej dla swego zespołu, gdy zakaz wystawiania „świętoszka" 
zmusza go do szybkiego zapełnienia wyrw:.r w repertuarze, 
to jednak nie sposób pogodzić się z sądem, jakoby doświad
czeniem poparta pewność sukcesu zaważyła decydująco na 
jego w yborze. Nie w wątku, al \V śmiałości jego ujęcia 

tkwiła nowość utworu . 

Już pochwała tabaki i jej dobroczynnego wpływu na oby
czaje, otwiera.iąca akt pierwszy, już początkowe zdania Sga
narela wnosiły akcent polerPiczny i nawiązywały do aktual
nych dysku ji: gdy bowiem Colbert przekrE'ślając dawniej
szy zakaz Ludwika XIII wprowadził monopol tytoniowy. 
wielką kampanią przeciwko upowszec hniaJącem u si nał o 

gowi podjt:;ło toż samo Stowarzyszenie Świętego Sakramen
tu, któremu tak .znaczna rola przypadła w nagonce na 
„świętoszka". Pojawiając sic; \V chwili najbardziej zawziętej 

·walki o ę komedię , Don .Juan s ta.i e od razu v postawie za
czepnej, a motyw hipokryzji wprowadzony ..do aktu ostatnie 
go, potwierdza, że zamierza wytnvać w niej do ko!'1ca. Ale 
nie w tych sztychach i utarczkach leży śmiałość istotna 
utworu. („.). 

.Jak u wielu współczesnych, myśl Moliera n ie mogła w::
zbyć się niedopowiedzie1i. - - i nic dziwnego, że dialogi Don 
Juana ze Sganarclem czy żebniki em bywały różnie rozu
miane i wywoł vwały spory na równi niemal z rozmowami 
innego pana i sługi z poza Pirenejów - Don Kiszota i San
szy. C.i;yniąc zadość obowiązującemu poczuciu sprawiedliwo
ś ! Molic re strąca w otchl ali rr. agnHa, "'.J i; "lm 'ęt aleg w jej 
wyzywaniu, ale równocześnie ukazuje całą złożoność postaci 
i problematyki. Zos tają pod urokiem brawury czynów 
i myśli libertyna, nie trac i odrazy dla nikczemnego stosun
ku syna do ojca, dla manier wzgardliwych dworaka. Potę-

lO 

' 

pia go przy użyciu całego aparatu tradycyjnej cudowności -
widma z kosą i kamiennego gościa z zaświatów. Ale okrzyk 
Sganarela, domagającego się zapłaty w chwili, gdy pan jego 
znika z Komandorem pod ziemią, okrzyk, który w pierwot
nym tek ś cie zamyka scenę ostatnią, ostrzem swym przekłu
wał tę widowiskową cudowność w sposób tak wymowny, 
że i jemu niezwłocznie zniknąć: przyszło z wypowiedzi ak
tora i dt uku. Wątpliwości jednak i zapowiedzi, jakie padły 
\V tej komedii, nie przestały krążyć, skoro raz je rzucono ze 
sceny i nie strawiły ich płomienie, które pochłonęły uwodzi
ciela z Sewilli. 

„Don Juan" Mol i era wobec prqdów "Umysłowych, epoki 

Wa r52awa, !95tl. 

Najważniejszym, głębszym podłożem wewnętrznych roz
bieżności Molierowskiego Don Juana jest dwoista postawa 
'" obec własnego bohatera. Uwodziciel niewiele ma pola do 
popisu w komedii Moliera - jego stosunek do Elwiry znaj
du ;e się już w fazie epilogu (chociaż Don Juan przelotnie 
E,Otów się ocknąć w obliczu przyszłej mniszki), a jego ak
tualne zapędy miłosne pozostają w kręgu farsy. Rozpustnik 
bowiem zdecydowanie ustąpił miejsca bezbożnemu kpiarzo
wi i kusicielowi. Libertynowi temu daje autor rysy prze
wrotnego panka. Czy jednak u tego wytwornego obwiesia 
libertynizm myśli jest tylko czymś całkiem powierzchow
nym i podrzędnym, czy służy jedynie jego wygodzie. i porę
czać ma bezkarność występku we własnym jego przeko
naniu? 

Że drwiący sceptycyzm nie jest tylko jednym z wielu 
rysów cynicznego nicponia, ale stanowi punkt uczulony 
i najsilniejszy akcent całej komedii, tego dowodzi duch pana 
i sługi, który staje się jej nurtem głównym. 

Z dialogu tego przebija wyraźnie ton uznania, jeśli nie 
podziwu, dla brawury myśli, dla śmiałka nie cofającego się 
przed mierzeniem w potęgi uznane za najwyższe. 

Wysunięcie krytycznego libertynizmu na plan pierwszy 
w charakterystyce Don Juana, co więcej, przyznanie mu 
szczególnego miejsca znajduje uzasadnienie przede wszyst
kim w tekście komedii, następnie w obyczajach i prądach 
umysłowych epoki, w środowisku i skłonnościach intelektu-
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.J~zy Szymański: Szkice do „Don Juana" .Jerzy Szymański: Szkice do „Don .Tuana 
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alnych samego Moliera, a wreszcie i we wpływających na 
niego sugestiach teatralnych. To w szystko daje nam pew
ność, że pod głosami dialogu brzmi ton żywej sympatii dla 
~miałej, racjonalistycznej myśli Don .Juana. 

Lecz słowa, które wyraz jej dają, wypowiada nie szermierz 
dochodzący jej praw, któryby ginął poniósłszy klęskę 

w walcce z przesądami. Słowa te" wychodzą z ust drwiącego 
z wszelkich hamulców arystokraty, a szereg scen komedii 
dowodzi prawdziwości oceny Sganarelle'a, że nie ma nic 
gorszego, niż „grand seigneur mechant homme". 

Czyżby więc powiedzieć należało, że artystyczną wymową 

swego dzieła Molier "vspiera i podziela krytyczną myśl te
go, kogo potępić musi za rozwydrzenie moralne? Jest to 
głó\vny dylemat i zasadnicza trudność, jaką nastręcza ko
media o Don .Juanie, zwłaszcza. gdy idzie o jej realizację 
teatralną. Inscenizator bowiem powinien dać widzowi kon
sekwentną koncepcją całośc: i wywieśl'. na 5cenc;- prze-kony ·
wające postacie ludzkie, a nie ilustrować wątpliwości uka
zywać rozbieżne drogi. co może silnie pociągać krytyka po
chłoniętego analizą problematyki literackiej. 

I tutaj właśnie występuje przeciwieństwo nie do uniknię
cia: podkreślenie z całą siłą elementów krytki spol eczne j 
i skupienie światła na bezkarnych wybrykach wielkiego pa
na stawia w ich rzędzie lub przynamniej w ich cieniu zapę
dy jego myśli, a znów próba nadania tym atakom wartości 
zdecydowanie pozytywnej każe uczuciową i intelektualną 

sympatią przesłonić objawy rozkładu, dotykające nie tylko 
jednostkę, ale całą klas ę społeczną. 
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Uwagi o Don Juanie Moliera 
Kwartalnik Neofilologiczny, Warszawa, 1954. 

• 

BOHDAN KORZENIEWSKI 

.Teden z licznych wrogów Mohera, de Vise, autor Zelinde 
albo p rawdziwa .k ry tyka Szkoły Zon zos tawił nam śliczny 
por tret pi rza. Pragnął w nim oszkalować przeciwnik" 
i n ie jes t wcale .icgo zasł ugą , że stało s ię inacze.i. Opisał 

mianowicie, jak zet knął się z l\'Iolierem u sprzedaw cy koro
nek p1 zy u licy św Dion izego. „ Od m ego pr:: yjś ci.a - opo
wiaclal - Elornźrc (anagram Moliere'a) n ie wyrzekł ani sło
wa. Zastałe m. :q opartego o st ragan w postawie czlowi eka 
ldń r.11 mar zy. Oc:zy miał v t k wionc w trzy czy cztery osob~ 
? t.owa P ystwa zak11pujqcc k oronki. Prz ysluchiw al się ich 
rozm.ow ir i w zrok jcuo :::dawał się wskazywać, że zaglądał 

im. a± w 11łą b du szy, aby dostrzec to, czego nie mówią ... Jest 
to c_/owick nich<'zpi cznu: b ywają ludzi e, którzy nic ruszą 
się ni.gdzie bez swoich rąk , ale o nim można powiedz ieć, że 
n ic ru sz y się nigdzie bez sw oich ocw ź swoich uszu". Inni 
wspólczefo i napomykają także o tym, że ten niski, śniady 
człov. iek o uważnym spojr zeniu szeroko rozstawionych oczu 
prze \ ażn ic m ilczał. Na tej pods tawie Boileau nazwał go 
lrnnte platore człowic~kiem który obserwuje i rozważa. 

Eyl to największa pochwała , jaką m oina b 'ło oddać pisa
rzowi, k tóry w oczach \Vielu współczesn ych uchodził t Ylko 
za błaz a i to nie n a i wyższej miary. P1:zecież na głoś~ym 
vbrazie z roku 1670. przed s tawiającym najsławnie .iszych 
k uglan :y w · ku, Moliere stoi skromnie n a stronie Po środku 
rozparli siq inni, witani zawsze machaniem k apelusz. 
i ż cz!iwym śmiccher.i . A rlekin w swoje j czarnej masc 
i ubraniu ;. koloro ych s r aw ków, Gruby Wilhelm z twa
rzą ub ieloną mąką. G u ilet Gor ju w czarnym stroju starca.„ 

; ieco P tetyczna nazwa kontemplatora wyprowadziła Mo
li "re·a z tego grona grubych wesołków i w zn aczyła · mu 

iejsce znacznie odn icjsze , wśród myśli cieli dociekających 
ludzkiego serca i umienia albo może trafnie j wedle okre
ślenia o z zer cy zgł b i ających to, „czego ludzie nie mówią" . 
Toteż \Vielbi ·iele pisarza . rosnący w wielkie rzesze, pod
chwy ·ili i ą z entuz jamem. Dzisia j n ie ma książki ani arty
k ułu, gdz ie b · ni powtórzyła si bada.i kilka razy. Ale, jak 
większoś n azw patet_vczn ych, tak i t a nie zawiera całej 
prawdy o w ielkim poecie. Gorze.i bo wzięta dosłownie praw
dc; t ~ zn iekształca. l\tioliere n ic .iest p isarzem, który tylko 
przygląda s ię i rozważa . Nic fałszywszego, niż takie pojmo
mowanie jego postawy wobec świata. Moliere chce te'n 
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świat zmienić i dlatego MoW~re walczy. Z odwagą, na jaką 
się zdobywa mało który z artystów. 

Takiego właśnie Moliere'a, pisarza wspaniałej walki o ro
zumniejsze ułożenie spraw ludzkich, chciała ukazać w Dox 
Juanie obecna inscenizacja. że zaś ten pisarz walczy śmie
chem, sięgnęła do tej jego broni, której mimo upływu trzech 
wieków rdza chyba nie przeżarła. Don .Juan ma być w tym 
ujęciu znowu komedią polemiczną. 

Post scriptum w r. 196'.!. 

Z artykułu: „Sekrety Don Juan a" 
T e a tr, J!J50. 

Tak, komedią polemiczną, pełną gniewu na człowiek a, 

który ucieka się do najobrzydliw zej formy przemocy nad 
innymi, tj. obłudy , ale także komedią filozof iczną, pełną za-· 
dumy nad losem człowieka, który ośmiela się widzieć spra
wy tego świata prawdziwie j Qd innych. 

BOHDAN KORZENIEWSKI 

ló 

SĄDY WSPÓŁCZESNYCH 

Molier był aktorem od stóp do głów. Zdawało s i ę , że 

miał kilka głosów, w;;zystko w n im mówiło, a jednym kro

kiem, jednym uśmiechem, jednym mrugnięciem oka czy 

poruszeniem głowy wyrażał więc j rzeczy niż najwymow 

niejszy mówca mógłby powiedzieć w ciągu godziny. 

PAMIĘTNI K A RZ WSPÓŁCZESNY 

Czart obleczon)· w ciało przebrany za człowieka, naj

większy libertyn. 

KAZNODZIEJA WSPÓŁCZESNY 

Nim grobowej garść ziemi, wyżebrana łzami, 

Zakryła Moliera na wieki przed nami, 

Tysiąc z tych górnych myśli. które dziś chwalimy, 

Zdały się , na com patrzał, głupcom poziomymi. 

BOILEAU 

Molier obserwował maniery i obyczaje całego społeczeń

stwa, a później wspaniale potrafił wykorzystać t e obser

wacje w komed iach. 

LAGRANGE 
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Z DZIEJÓW SCE NICZNYCH 
„DON JU AN A" 

Jeden z naj wybitni jszych utworów siedemnastego 
wieku został napisany w 16ti4 roku, gdy zakaz grania „świę
toszka" pos tawił t eatr Moliera w bardzo t r udnym położeniu 
Autor s i ęgnął do tematu , który w dziele Tirso di Mali ny, 
w sztukach włoski ch i francm~kich pozysk ał już w ielk ie za
interesowanie publiczności par ysk ie j. Prapremiera molie
rowskiego Don Juana odbyła s ię 26 lutego 1665 roku w te
atrze Palai - - Royal w Paryżu. W r oli tytuł owej wystąpił 

La Grange , p anna du arc odl 'A: or:zyL; Elwi r , sa Molier 
grał Sganarela . Już na drugim przedstawieniu trzeba było 
dokonać skreśleń, po pi ętnastym zdjęto sztuk ę z af i za , n ie 
drukowano jej również za życi a autor a. 

Dopiero w zmienionej i złagodzonej przeróbce dokonanej 
wierszem przez Tomasza Corneille wznow iono „Don Juana" 
w roku 1677. W tej właśn ie wers ji wystawiano utwór aż do 
roku 1841, kiedy na scenic t eatru „Odeon" po 164 latach 
przywrócono oryginalny tekst Moliera . Od tego czasu gry
wano na scenach fr ancuskich Don Juana bez większego po
wodzenia. W ostatnich latach szeroki rozgłos zyskały insce
nizacje Louis Jouveta (teatr l'Athenće, r . 1948) oraz Jean 
Vilara (Theatre Nationale Populaire. 1953). Obydwaj reży
serzy kreowali Don Juana. Ze spekaklem TNP mogła zapo
znać się widownia Warszawy i Krakowa podczas gościnnych 
występów w roku 1954. 

W Polsce w roku 1781 warszawska oficyna Dufoura ogło
siła drukiem utwór „Don .Juana czyli uczta Piotra, komedia 
w 5 aktach z fr ancuskiego p. Moliere przetłumaczona i na 
teatrze fr ancuskim reprezentowana". Pierws ze polsk ie 
przedstawienie odegrano w Warszawie w r oku 1780 

Wśród k ilku przedstawień na naszych scenach w ubieg
łym stuleciu _na przypomnieni zasługuje przede wszystkim 
krakowska inscenizacja Tadeusza Paw likowskiego (28 wrze
śnia 1895 roku) z udziałem Włodzim ierza Sob i es ława (Don 
Juan), Ludwika Solskiego (Sganarel), ,Józefa Śli ickiego 
(Don Carlos) i Wandy Siemaszkowej (Karolcia) . 

Nasze dwudziestolecie przyniosło czter y kolejne insceni
zacje Bohdana Korzeniewskiego (Teatr Polsk i w Warsza
wie - r . 1950, Teatr Now y w Łodzi - r . 1955, Teatr Polski 
w Warszawie - r 1957, Teatr łowackiego w Krakowie -
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r. 1962) oraz przedstawienia w Teatrze Ziemi Opolskiej (1953) 
~ w Teatrze Polskim w Poznaniu (1963) również wprowadza_ 
Jące przekład B. Korzeniewskiego. W roku bieżąc m wy
stawił Don Juana (przekład T. Boya-Żeleńskiego) Teatr 
Powszechny w Warszawie. W roli Don Juana wystąpił in
scenizator reżyser spektaklu Adam Hanuszkiewicz. 
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