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Naprawdę nazywal się Jean B abtist11 Poquelin. B11I synem 
par yskiego mle1ZCzantna, mlal bUć ncut4J)Cq ojca w rzemtośUi 
tapice rskim. Nawet zos tał WPTz11slętonu j ako nadw om11 ta
picer t lok aj Jego Król11w1klej Mośct. Jednocześnie zdobvwat 
nau k i w kolegium w Clermont, zaś duplom prawa uz11skal 
w Orleanie. 

J ednak taden z zawodów nie dawal m u aatyafakcJI. w roku 
16ł3 wraz z Madeietne Bejart zato:tyl muatTe T/Ul4tre. Po dośc 
krótk i m czan• :ze~pót zban1'rutowa1 ł MOUlłT :znalazt stę 
w więzieniu za dtugt. Od 1641 r oku wlódl tyci e wędrownego 
ak t ora, dziatat gtównte na Ulrenie pótnocnej Frnncjt I w L 110-
nle. w 1658 r. wraz ze swq trupq wróctt d o Parvta, u zyakal 
mecenat brata królewskiego, a później 1amego Ludwika XIV. 
Opieka króla wyra.tata rię udzieleniem sal teatra1n11ch: Pettt
· Burbone, póiniej Palala Royal. Wyrażała rię tak .te poparciem 
dla walkt jaką toc:zut Molier w czaste swej d zta!alnofol ak
torskiej t literackiej. Walki podjętej w Imię wolności •Iowa 
l m118!ł, PTzectw lilpokryzj!, mteazcwńaklm normom obycza
jowym ł moraln11m, w Imię obrony godności cz1owleka, k tóry 
uprawia cnotę nie :i: Pl'21/7TIUBU, tecz z wolnej won I wyboru, 
wrea:icte w Imię obrony praw cztowleka do tycia zgodnego 
:z naturą, które to w poczuciu społecznym cza.em buwa 
krzuwdzqce dla tnnuch. B111 wielkim aktorem i wtelklm pisa
rzem, tycłe aw• połwlęcłt sztuce teatru, zmar t na scen te 
w czcułe przect.tawtenta „Chorego z urojenia". 

/ , 
tUJorc~o~cL 

1659 - Pocieszne wykwintnisie, 1660 - Sgana
rell , 1661 - Szkoła mężów, 1662 - Szkoła żon, 

1663 - Krytyka szkoły żon, 1663 - Impro
wizacja w Wersalu, 1664 Świętoszek, 
1665 - Don Juan , 1665 - Miłość lekarzem , 
1666 - Mizantrop, 1666 - Lekarz mimo woli, 
1668 - Amfitrion, 1668 - Gr zegorz Dynda
ła , 1668 - Skąpiec , 1669 - P an Pourc augna , 
1670 - Mieszczanin szlachcicem, 1671 - Szel
mostwa Skapena, 1672 - Uczone białogłowy, 

1673 - Chory z urojenia. 

NA TEMAT MIZANTROPA DYSKUTUJĄ: 

Jerzy Adamski: 

W brew temu, co p isze Boy „Mizantrop" nie jest ko
medią charakterów. Nie jest także obyczajową sat • rą 
n a ta k zwan środowisko, jak to zdają się twierdzić 
dzisiej si „pr zer abiacze" i „uwspółcześniacze". Char ak
tery jednak w tej komed ii są i środowisko także. Obraz 
ich jest w ,,Mizantropie" niezbędny, a p rzy tym fasc y
nu j ący, pr ze nikliwy, znakomity. Ale nie on decydu je 
czym „Mizantr op" jest w istocie , czemu ta komedia 
zawdzięcza swoją żywotność, swoją w dniu dzisiejszym 
„ współczesność ". 

P rzekonanie to powziąć może tylko ten, kom u uda 
si ę wydos tać spod s ugestii wytwarzanej przez tłuma
czenia polskie. Is totnie : mocą pr zede w szys tkim samej 
mowy nasze j, ukształconej przez kulturę, ja kże od 
francuskiej odmienną, przekład polski wła nie mode
l unek p os taci i środowiska wydobywa n a plan pierw
szy, nad a jąc m u szczególny ciężar i znaczenie w ko 
medii Moliera . Oryginał sugestię tę usuwa całkowici e. 

Ale dopiero porównanie tekstu polskiego z francu
skim pozwala lepiej zrozumieć dlaczego tak się d zieje. 
Okazuje się wówczas, że język pr zez Moliera uży ty 
stwarza w „Mizan tr opie" s tr ukturę nie tylko w tłu
maczen iu polskim, nie odtworzoną, lecz co więcej 
chyb a w ogóle w polszczyźnie nie da jącą się od tworzyć . 
Sk ładn i kami je j są bowiem słowa i wyrażenia brzmią 
ce vpraw dzie dzisia j tak sam o, jak w czasach Molie
ra , lecz ma j ące w li terackim języku francyskim dru
g iej p ołowy X VI! w ieku znaczenie spec jaln , inne n iż 
to , które znamy ze słowników. Zwłaszcza w tekś ci e 
pier wszego aktu „Mizant ropa" słowa te powtarza ją si ę 
nader c zęs t o, a zawsze w tym samym br zmieniu, czego 
w polskim przekładz ie nie ma i zawsze w ow ym zna
czeniu spec ja lnym, wąskim. a więc nie jako potoczne 
wyrażen i a, lecz jako terminy ścisłe . Są to bowiem 
słowa wzię te z określonej doktryny, która je sama 
w terminy ś c i słe prz mieniła . 

L ecz skoro tekście pierwszego ak t u pow tarzaj <! 
się on tak upnrci , tworzą w nim pr zez to nie tylko 
sp cyfi czn· treść , lecz i okre ślony r y tm. J est to ry tm 
sporu int lekl ual nego, ry tm dysk us ji o ści słym , bo 
przez ~ cis ie termin y wyznaczonym p rzedmiocie. T ak 
właśn i e powsla j to, co nazywamy strukturą artystycz
ną . W pierw szym akcie „Mizantr opa" m a ona chara kter 
filozofi czne j, a zar azem dramatycznej i teatralnej 

kspozyc ji. I ten swój charakte r narzuca całej komedii 
oliera, jawnie już od pierwszych zdań komedii uka

zu ją c, że idzie t u nie tylko o psychologiczny rys unek 
postaci, ile o kształt myśli, nie tyle o obyczajowy obraz 



środowiska, ile o spór o znaną doktrynę, o określony 
ideał, o pewną skodyfikowaną posta:vę mor~ną; Mo
delunek charakterów i obyczajowośc1 sprawrn,_,ze ten 
konflikt idei i zasad w dalszych aktach komedu prze
mienia się w żywy konflikt między ludźmi. 

W ogniu owego sporu, który Alcest i Filint toczą 
w p ierwszym akcie, znajduje się ideał bo~net~ - hom-, 
me, człowieka godnego, ów ideał Montaigne a łą;zący 
kulturę umysłową i moralną z towarzyską ogładą l wy
robieniem; ideał wykształconego, lecz . swobodnego 
twórcy przeciwst awiający się u~zon,emu 1 doktryner
skiemu pedantyzmowi, po Mont~1gne u budowany pr zez 
całą literaturę epistolarną , es.e1styczni:i, aforystyczną, 
a propagowany i parado.ksalme. właśme w doktrynę 
zmieniony przez salony literackie, które nadawały ton 
epoce li terackiej i były jej prawodawcą. 

To one wypracowywały kodeks ow.ej_ bi~nseance~ 
czyli obowiązkowej ogłady! wytworności .1 delikatności 
w mowie, myślach, uczuciach, gest~c~ 1 gus~ach. To 
one orzekały o tym, co nazywano mente, c:zyh o .war_~ 
tości osobistych dokonań w par~tyczneJ . realizacJ1 
i deału. To one wskazywały drogę, 1 terytorium szla
chetnej rywalizacji, którym była literatura or az sztu
ka rozmowy pojęta jako sztuka aforyzmu, maksymy 
i portretu literackiego. 

Taką oto nową postać przyjął s!ary ide~ł h~mani
styczny, stara renesansowa koncep;J~ czło_wieka 1 czło
wieczeństwa. W tej nowej postaci zyły Jednak nadal 
dawne świeckie liber tyńsgie i wrogie religijnej orto
doksji przesłanki, dawne przekonanie, że szt1_1k.a li~e
r acka jest najszlachetniejszą dziedziną ludzkieJ dz1'.1-
la lności i najskuteczniejszym narzędzi m wychowama, 
dawna idealizacja kobiety, uznan ie ar yslokratyzm:i 
ducha, a nie urodzenia, twórczości , a nie si ły !izyczn~ J , 
wykształcenia, a nie p odd~ństwa _ autory t~tom . Miał 
więc ideał również w sweJ noweJ postaci chara~ter 
wszechstronny: filozoficzny i artystyczny, pedagog 1~z
ny, obyczajowy i moraln y. A.le narzędzia uszlachetme 
nia tworów ludzkich a takze stosunków społecznych 
i samego człowieka ~patrywał w rygor ach i regułac?, 
którym przyznawał wartość absolutną. Tym właśnie 
bronił się przeciw barbarzyństwi:. przec_iw .wulga_r~emu 
nieokrzesaniu brutalnej spontan1cznośc1, c1emnei 1 śle 
pej wierze, i 'to właśnie czyniło zeń swoisty ideał cy
w ilizacji. 

J\ilolier przyglądał się praktycznej realizacji tego 
ideału i najpierw w lej praktycznej r_ealizacji, a p~
tem w ideale samym dostrzegł niekonsekwencie, 
sprzeczności , antynomie : sztuka rozmowy kryje pusto
tę nierobów, aforyzmu - nieuctwo i żonglerkę sło"Ya
mi; portret literacki - wul_garną o?mowę ; ogłada Je~t 
przykrywką bezwzględności; uprzeJmość - maską hi 
pokryty. Wszystko co śmieszne, wykpione w „Pociesz
nych wykwintn isiach", „Uczonych białogłowach", a tak-

że w „Mizantropie". Ale w „Mizantropie'', również w 
„Szkole żon", „Don J uan ie" i „Swiętoszku" jest coś 
więcej niż. typy ludzkie i satyr a. J est obraz klęski od
słaniający antynomie, tkwiące nie w charakterze i oby
czajach, lecz w samej cywilizacji. 

Stary Arnolf, młody Don J uan, nieokreślony Tar
tuffe od trzystu lat na nowo odgrywają swe kome
die, aby ciągle na nowo zadawać te same pytania: 
czym jest „człowiek społeczny" jako twór cywilizacji, 
a czym „człowiek rzeczywisty" ja ko twór natury? Czy 
to są dwie istoty różne, czy może tylko dwa sposoby 
r ozumienia c złowieka ? A może dwie s trony jego du
szy? Czy zachodzi między nim i sprzeczność, czy też 
może jest to antynomia w samym życiu ludzkim 
tkwiąca? 

Także i to wszystko odnależć można w ,,Mizantro
pie", w tym -- powtórzmy raz jeszcze - arcydziele 
goryczy i głębi , ukazującym sprzeczność „człowieka 
naturalnego" i „człowieka spo łecznego", niemożność 
pogodzenia ideału z życiem, które przecież na ten ideał 
się powołuje, nieuchronną, gorzką śmieszność człowie
ka, który tego nie uznaje, i jego klęskę, skoro nie chce 
i ś ć na kompromisy. Albowiem podobnie jak „Szkoła 
żon", „Don Juan", „Swiętoszek" - również „Mizan
trop" jest obrazem klęski człowieka samotnie wyzy
wającego świat. Podobnie jak tam - również tu okreś
lone tezy stanowiące program życi a są najpier w dy
skutowane, a potem ukazane w s tarciu z życiem sa
mym . I dopiero to starcie objawia dramat, bo intele
ktualne antynomie ukazuje jako konfli kt tkwiący mię
dzy żywymi l udźmi. Więcej: jako konilik t tkwiący 
w samym człowieku, w jego duszy, w jego sercu, 
w tym, co się nazywa „sytuacją l udzką", w tym, co by
wa nazywa ne również „sytua cją egzystencj alną". 

Jest to konlli kt o barwie tragizmu. Tę barwę, tak 
eh<;Ln ie dziś eksploatowaną, wł.aśnie epoka Molier a 
wydobyła , u j awn iła, u trwa l i ł a. Przed wszystkimi in
ny mi było to dziełem P ascala, w k tórym współczesne 
nam nur ty filo zoficzno- literackie widzą swego po
przednika i prekursora. Może więc wa rto spojrzeć na 
„Mizantropa" przez pryzmat Myśli. Bo tu właśnie peł
ny zyskuje wyraz p r zejmująca teza o pods tawowej 
sprze czności między światłem i człowiekiem , o nie
trwałej równowadze świata i cz ł o wieka, ustawicznie 
zagrożonej prz z działanie sił przeciwstawnych scep
trcznie ocen iany jes t r ozum, który w „człowieku rze 
czywistym" nic mniejszą ma siłę n iż obyczaj , przyzwy
cza jenie, wyo1Jra7.nia, instyn kt: natura człowieka poj
mowana jest jako zespół sprzeczności rodzący poczucie 
absurdu, nicpok i metaiizyczny, dramat wewnętrzny; 
s~·tuację ludzką rozumie się jako tragiczny rozdźwięk 
między dwiema koniecznościami : koniecznością abso
lutu , bez której n ie ma prawdy i dobra, i koniecznością 
relatywizmu, bez której ni e ma życia; tragiczny roz
dźwięk między koniecznością, a by tezy moralne, filo 
zofia życiowa, zasady etyczne miały charakter bez-



względny, a praktyką, która m usi je czynić względami 
i zamieniać w taktykę życiową, zależną nie od prawdy, 
lecz od zmiennych okoliczno ·ci. -

Ale kto wie, czy zawarta w „Mizantropie" krytyka 
hum anizmu, cywilizacji, natury, wznowiona przez na 
sze czasy w duchu tragizmu, kto wie, czy zawarta 
w nim analiza antynomii, stanowiących sytuację egzy
ste ncjalną człowieka, przedstawianą przez literat.urę 
nam· współczesną, w duchu rozpaczy, kto wie, czy to 
wszystko n ie stanie wkrótce znowu pod znakiem Mo
lier a i j go mądrośd w komedii właśnie, a nie w tra
gedii upatrującej właściwą drogę dla ludzkiej myśli 
o człowieku? 

Jan Kott: 

Może więc tłumaczyć Moliere'a prozą '? „Odyseja" 
przemówiła do mnie po raz pierwszy w przekładzie 
prozą P arandowskiego. Tragicy greccy i Arystofanes 
w pols kich przekładach stylizowanych. archaizowa
nych czy nawet ostatnio modernizowanych, pozostali 
dla mnie niezrozumiali. I to w sensie najbardziej do
słownym. Nie zrozumiał m po prostu, o co chodzi, 
umykał mi nawet sens akcji i rysunek postaci. Odkry 
łem dla siebie Sofoklesa i Arystofanesa w angielskil:h 
przekładach prozą. Przekład wierszem ma za sobą 
wielką tradyc j ę w Rosj i, w Niem zech i w P olsc . 
W Anglii i we Francji regułą są przekłady prozą. P ro
zą jest zna komita większość przekładów Sheakspc r e'a 
na francuski, prozą przekładan i są klasycy francuscy 
na angielski. Zwłaszcza dla teatru, przede wszystki m 
dla teatru. Przekłady francusk ie naj częściej określa n 
są słowem „adap tacja". Granice tych „przystosowań" 
do inn j ma terii językowej , do innego smaku i inn j 
wrażliwości są zmienne. Nieraz ięgają on bardzo da
leko, jak choćby w osta tniej adap tacji Sartre'a „Tro
janek Eurypidesa" . 

Podobna do fra ncuskiej jest polska tr adyc ja najstar
sza : XVII-X VIII-wieczna. Zwłaszcza tradycja molie
rowska. ,,Polski Molier" zaczął się na dobre razem 
z Oświeceniem. Bohomolec odkrył, że „niepodobne wy
kwintnisie" można wymienić na „polskich paryżani
nów", Paryż na Warszawę, fr ancuskich mieszczan na 
polską średnią szlachtę . To odkrycie zaważyło na ca
łym niemal rozwoju komedii stanisławowskiej, Bau 
douin zaktualizował i upolitycznił „świętoszka", tra
westował go zresz tą prozą. Dopiero Zabłocki rozpo
rządzał żywym warsztatem poetyckim, który mógł 
udźwignąć wiersz molierowski „ mfitr ion" j st arcy
dziełem, w k tór ym polonizacja jest jakby podskórna : 
paryskie Teby przemieniaj ą się w warszawskie , Ne u
kratis p rzeis tacza się w sarmackiego h tmana woj uj ą-

cego z Tatarami. Noc podróżuje po chmurach w szla
checkiej taradajce. W innych przekładach Zabłocki 
i Bogusławski adaptowali Moliere'a równie śmiało 
jak Bohom olec i Baudouin. 

Ar nolfa ze „Szkoły żon" przemienił Bogusławski 
~ pana Bogackiego, który dla swojej Anusi wynajmu
Je skromny dworek na warszawskim P odwalu. 

Nie piszę tego wszystkiego tylko po to by uspra
wiedliwić . swoją próbę przekładu „Mizantropa" 
prozą . Chcia łem tylko pokazać, że tradycje są różne 
1 przekład parzystym trzynastozgłoskowcem nie jest 
jedynym możliwym rozwiązaniem. Być może, interesu
jącym eksperymentem byłoby przełożenie „Miza ntro 
pa" białym dzies ięciozgłoskowym bezśredniówkowym, 
Jakim Norwid napisał ,,Pi rścień Wielkiej Damy''. 

wybrałem osobiście wolny przekład prozą . Proza ma 
inną nośność, inną dyskusję, inną stylistykę niż wier
sze. I dlatego p rzekład dosłowny prozą nie wydaje m l 
się możliwy. Proza j st zwięźlejsza, domaga się o wiele 
większej konkretyzacji jest gwałtowniejsza; zwłaszcza 
proza współczesna. Czartoryski kazał zachowywać je
dynie ,,plan lę i i ntrygę", doradzał natomiast dostoso
wywać charakter y i obyczaje do współczesnego pol
ski go wzorca. W swoim przekładzie nie zmieniłem ani 
chara kt rów, ani miejsca i czasu akcji, ani nawet po
rządku kwestii. A le proza nieuchr onnie wyostr za, stąd 
r eplik i stawały się krótsze i bardziej dobitne. P r oza 
konkretyzuje, wobec tego dla równowagi zneutralizo
wałem częściowo to, co można by nazwać historycz
nym kostiumem „Mizantropa". Myślę zresztą, że dro
ga do nowego Moliere'a prowadzi przez jego „odko
sti umowanie", na wet we Francji, cóż dopiero poza 
Franefą. 

S tarałem się nie nadużywać modernizacji chociaż 
ba wił mnie kontrast między anachronizme:.O imion 
i niektórych sytuacj i a współczesnością sporu między 
Alcestem a Filintem. J askrawo zmodernizowałem tylko 
scenę z Orontem, gdyż posłużenie się parodią wiersza 
barokowego wydawało mi s i ę sztuczne w połączeniu 
z współczesną dykcją wszystkich postaci. z tego sa
mego powod u wymieniłem niektóre anegd oty przyta
czane w tekście, które po pr ostu przes tały być zabaw
ne, na bardziej uniwersalne. 

Proza wyostrza i konkretyzuje, molierowski kolory t 
„Mizantropa" jest mroczny, w przekładz ie stał się on 
jeszcze ciemniejszy. ,,Mizantrop" nie ma właściwi e za
kończenia , może dlatego, że nie ma właściwie a kcji. 
„Mizantrop" nie kończy się - p isał Sarcey - tylko 
„rozwiewa". Alcest odchodzi na pustkowie. Zawsze 
czyta j ąc „Mizantropa" wydawało mi s i ę, że jest on naj 
do konalszą rea lizacją Norwidowskiej „białej tragedii ". 
Molierowskie „pus tkowie" odczytałem jako metaforę 
samobójstwa. Tę wieloznaczność zakończe nl a staram 
się ukazać w moim przekładzie. 

Przekład ten jest próbą znalezienia nowego stosun
ku do Moliere 'a . Niczym wi ęcej . -



.T r>sl c>fnn y n ie ::dol ni 11iP. pragnqc pra wcly i :~~częś: 
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1/c1 '.„zczę.~c·iu. I'o zc;stawio1w nam to pragnienie: 
zaró1c110 czb!f 1ws 1tl·ara<~ . )cLk ab!f 11Um <lar nczllc 
sknd<>.4m11 spudli. 

Pascal 

Pnżqdamy prawcly, a znajd11jemy u .·obie jedy
nie niepeumn.~c~. S:rnlrnmy .·::1"?1:fria. a ::majd11)e
my jedynie nędzę i .foiierć. 

Pascal 
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Reżyseri a i scen„grafia: 

.JANUSZ KOZŁ WSKI 

' Inspicjent: 

ANDRZEJ KOP ER 

Sufler: 

JANINA DA WCZYI<: 



Zygmunt Hilbner: 
ZE wszystkich dzieł Moliere'a „Mizantrop" w ydaje 
się najbliższy naszym dzisie jszym zainter sowa niom. 
Nie chodzi tylko o powtórzenie znanej prawdy, że 
„dwór" nie obumiera razem z upadkiem monar chii. 
Z kró l m możn się w końcu uporać, ale dwór odradza 
s ię m imo z.mienionych warunków. Zachow uje wszakże 
pewne szczególn ie antypa yczne cechy „ga tunkowe" 
lizusostwo, giętkość kręgo łupa wobec możnych połą
czona z bezczelnością wobec słabych , zdolność w yko
rzystywania zasług uro jonych, zarozumialstwo głup
taków, którzy zawsze wiedzą l piej nie znając s ię w is
tocie na nicz m. A nade wszy tko pogard ę. Pogardę 
dla „frajerów", którzy nie potrafili s i ę urządzić pole
gając ba rdziej na sobie niż na wszechwład ne j m agii 
stosunków. Dwór oskarżał Molier e'a wielokrotnie. 
W „Mizantropie" przeciv stawi mu Alcesta. Alcest to 
nie „Kon Kichot" walczący z wia tra kami. J ego prze
ciwnik nie jest urojony - jest tylko silniejszy. Alcest 
odchodzi pokonany ze sceny, ale wygr ywa na widow
ni , któr a przyjmuje jego r acje. 

lle lat ma Alcest? P ierwszym Alcestem był sam Mo
liere ,a pierwszą Celimeną - jgeo żona, Ar manda. Mo
lier e wystawi ając „Miza ntropa" miał lat 44, Arman
da - 23. Wiek Celimeny j st zresztą określony w tek
ście - n ie ma lat dwudziestu (w przekładzi e Kotta -
r ówno dwadzieścia). Trzeba jednak oddzielić postać 
Alcest od osoby Moliere'a. Widział.em „Mizantropa", 
w którym para głównych bohaterów li czyła ra zem po
nad 10-0 lat. Trudno o większe nieporozu mienie. U lu 
dzi starych mizantropia jest cechą posp olitą, „nie 
wartą aż poematu". 

Nie należy myli ć Alcesta z Arnolfem, a Celimeny 
z Anusią. W „Szkole żon" różn ic a wieku stanowi j edn ą 
z istotnych przyczyn klęski Arnolfa , starzeją cego si ę 
mężczyzny, który pragnie poślubić młodzi utką dzier
latkę. W ,,Mizantropie" ten temat nie występuje -
Alcest nie dlatego przegr ywa, że jest za stary. I ni e-
hęć do świata też nie jest u niego spowodowana w i -

kicm. Akest jest - jak byśmy to dziś powiedzieli -
„nieprzystosowany", przynajm niej do tego środowis ka , 
w którym przyszło mu się obracać . Nie jest zgorzknia
ł y, ale zbu ntowany, i to świadczy o jego psychi czn j 
młodości. Jest w tym swoim buncie zabawny, ponie
waż r zuca anatemę na cały r odzaj ludzki tracą c z oczu 
właś iwy el swoich ataków, ale nie jest ośmieszony. 
Dla te o - choćby śladem Boya wymieniać wszys tk i 
jego wady - pozostaje Alces t boha ter m współczes 
n ~·m . żywo pr zypominają cym „młodych gniewnych" 
z okresu, gdy byli jeszcze młodzi, i gniewni. 

P odobnie z Celimeną . . Tej młodość musi być auten
tyczna . Madeleine Renaud jest świetną aktorką , ale 
wolałbym nie oglądać j j w r oli, która w świecie rze
czywistym gra dziś Brigitte Bardot, wzór n owoczesnej 
Celimeny. Nie można już umówit się z widzem wy ho-

' I w a.nym przez film „zakładamy, że ta pani jest podlo~ -
ld em". Widz tej umowy ni podpisze. Zdawał sobie 
z tego sprawę Jo uvet obsadzaj ąc w roli Ant.;s i mło 
dzi utką Dominique Blancher. Podobne za?an~e przy 
wrócenia właściwego wieku bohaterom stoi dzi ś przed 
reżyserem „l\llizantropa•·, je' li chce ~n~leźć u Mo~Iiere'.a 

, odbicie wsp'ółczesne j problematyki 1 porozumieć s1 
z publicznośc ią. 

N A przeszkodzie tem u porozumieniu stoi jednak teks t 
w pols kim brzmieniu. Było dla mnie od począ tk u oczy
wiste, że posługują c się przekładem Boya n ie zdołam 
zrobić a ni kroku w k ierunku zbliżenia „Mizantr opa" 
widow ni. Moliere w wydaniu Bo a jest dziś dla teatru 
pokarmem niestrawnym . Zwróciłem się więc do prof. 
K otta z propozyc ją dokonani a nowego przekładu pro
zą. P roza jest wprawdzie odstępstwem od autora , ale 
w tym wypadku niech ją usprawiedliwi cnęć zbliżen ia 
do widza. Za tę cenę wiele warto w teatrze oddać . 
nawet czys tość i szlachetność stylu. Prof. K ott - jak 
to zresztą wyjaśnia jego artykuł - podejmując tłuma 
czenie poszedł dale j i zdecydował si ę na wolr:y prze
kł ad . Dał w efekcie teatrowi materiał znakomity, noś 
ny, czytelny i świe tn ie kor spendujący z założeni '.11 
reżyserskim, które od początku zakładało zerwanie 
z wiernością hi story cznych re liów i kostiumu. 

Bo ten kostium to też jedna z barier, które trzeba 
pokonać . Dla polskiego widza trad ycyjny kostium mo
lierowski jest strojem groteskowym i równie niepraw 
dopodobnym jak nasz kontusz dla przeciętnego .F~an
cuza. Widz nie zu je pokrewier1stwa z osobmkiem, 
który paradu je po scenie w tak komicznym ubiorze, 
właś n ie - paraduje, bo zazwycza j w fałdach koronko 
w ych agażantów i żabotów i w zwojach . fryzowany~l1 

peruk zapodziewa się wszelka swoboda 1 naturaln~sć. 
Nie bvło zresztą te j swobody na dwor ze Ludwi ka 
X IV ....::... nie pozwalał na nią ani stró j, ani etyki ta . Ale 
o t ' m można się dowiedzieć z his torii obyczajów, nie 
koniecznie ze sceny. 

JUŻ pół wieku tem u o odświeże nie „Mizantropa" 
walczył we Francji Jacques Arnavon. Można dziś 

• w p owodzeniem powtórz ć jego żądania, odrzucając 
~ n iektóre propozycje szczegółowe. W odejśc i u od „stylu" 
~ m olierowskiego t kw i teatralna szansa Moliere'a. środ -

k i realistycznego teatr u, opartego na prawdzie psycho
'} logicznej i r zetelnej obserw acji , wciąż jeszcze mogą 

okaza ć się pomocną bronią pr zy rozbi janiu te j potęż nej 
wieży konwencjon izm u, k tóra otacza jego dzieło i od-

r dziela je o<l publicznośc i. Nie dziwię się, że Arnavon 
zaczął od „Mizantropa", ponieważ utwór ten - b~dźrr;y 
szczerzy - uchodzi za genialny, lecz nud ny. Ciągnie 
s i ę ta fam a za „Mizantropem" od początku . Wiadomo 
przec ie ż, że prapremiera padła i Moliere musiał r~to
wać frekwencję napisanym naprędce ,,Lekarzem mimo 
woli". Zadanie jest więc tym bardziej frapujące, źe 
trudne. 

-



Ilu przyjaciół, ilu krewnych rodzi .11i ę w jedną 
noc nowemu ministrowi. 

Jean de la Bruyere 

Czegoż brak dzi.siaj młodzieży? Mlodzież wie 
i może, a raczej gdyby nawet tak wiele wiedzia
ła, jak wiele może, nie moglaby być bardziej 
pewna siebie. 

Jean de la Bruyere 



Powodzenie ważnej i s ł u s z 
ne; spraw y za leży t ytko od 
zgocl 11 dwu osób . J ~cina w am 
m ówi; „N ie powiem nic, by l e 
t u tko ten a te n się zgodzi!" . 
A ta druga osoba zgadza się 
pod w arunkiem, że będzie 
znać stanowisko p ierwszej . I 
tak miesiące, l ata płyną t1ez
owocni e, spraw a an i ru ~:: n ie 
posuwa się naprzód . „'l' racą 
glowę - m ówicie nic nic ro zn
miem z te go w szystkiego, cho
dzi przecież tytko oto, au11 nie 

dogadal i , aby się por ozum ie l i " . .4 ja wam mówięc że 
w szytko t o jes t dla mnie jasne i oczywiste: oni si ę ';uż 
da wno do ga dali. 

Jean de la Bruyer e 

Kto i kiedy 
,,Miza11tropa" 

wystawiał 

'w Polsce? 

e 18.XII .1909 r. 
Tea tr Miejsk i im . Juliusz'1 Słowac
ki go w Krakowie 
przekład : T. żeleflski-Boy 
CELIMENA - I rena Solska, AL 
CEST - Ed m und Weychert. 

• 4.III.1922 r . 
Teatr Miejski im . Juliusza Słowac
kiego w Krakowie, przekład: Ta
deusz Żeleński-Boy reżyseria: Teofil 
Trzciński , dekoracje Zygmunt Wier
ciak. 

e 24.II.1939 h . 
Teatr Miejski im. Juliusza Słowac
k iego w Krakowie, przekład T. Że
leński-Boy, reżyser ia Tade usz Woź
ni!{, dekora cje Karol F r ycz 

• 12.I.1 951 r . 
Katowice - Teatr im . Stanis ł ai; a 
Wysp iańsk iego reż. R. Zawistowski, 
scen. J . Kosir1ski 

e 6.X .1951 r. 
Poznań - Teatr P olsk i, reż. W. Woź
nik, sc en. z. Bednar owicz, kos tiu 
my - J . Kos it'!ski. 

• 21.II.1 954 r. 
v\'arszawa, T ea tr K a meral n y, Reż. 
J. W arnecki, sce n. O . Axer 

e 17 .IV.1 96--ł r. 
K oszalin - Teatr Bałtyck i , reż . M . 
Korsa n , scen . A. Tośta 

• :i.V.1966 r. 
Kraków - Tealr Stary. Reż. Z. IFib
ne.r , scen . L . i J. Skarżyń cy. 

• 20 .I.1967 r . 
Warszawa - Tealr Nar odowy. Reż . 
H . Szletyóski, scen . A. Sadowski. 

e 20.II.1 967 r . 
Bialyslok - Teatr im. Aleksandra 
Węgierski. Reż . T . żukowska, scen . 
T . Ponińska . 



PREMIERĘ „W MAŁYM DWORKU" 
OCENIAJĄ UCZESTNICY STAŁEGO KONKURSU 

NA RECENZJĘ TEATRALNĄ 

BERNARD GAJEWSKI 

Nowy sezon teatralny w Grudziądzu zainaugurowa
no sztuką Stanisława Ignacego Witkiewicza W małym 
dworku", której prapremiera odbyła się w "ro ku 1923 
w te~trze t?ruńskim„ W historii teatru grudziądzkiego 
sztuki Witkiewicza me były dotąd wystawiane. w ubie
głym roku w ramach Festiwalu Teatru Polski Północ
nej gościliśmy teatr toruilski, który zaprezentował 
„Matkę" w reżyser ii Hieronima Konieczki - sztukę 
dla Witkiewicza w wiele bardziej reprezentatywną . 
Dla tych widzów, którzy widzieli przedstawienie to
ruilskie istniała możliwość pewnej konfrontacji obu 
sztuk, aczkolwiek są one zdecydowanie różne. Mam 
na myśli pewne walory widowiskowe. Konwencja 
„Małego dworku" w reżyserii Krzysz tofa Rościszew
skiego nosiła znamiona komediowo-kryminalne na
tomiast Konieczka, potraktował treść wys ta ~ianej 
przez siebie sztuki serio, co wydaje się kluczem bar
dziej właściwym. Sztuki Witkacego nie należą do łat
wych w wys tawianiu. Trzeba wiele przemyśleil, by 
zdecydować się na właściwą koncepcję spektaklu. Są 
różne możliwości ustosunkowania się do tekst u, ale 
z grubsza dwie : odtworzyć go bez naruszenia intencji 
autora, że sferv wyobrażni pisarskiej przenieść troskli
wie w sferę fi zycznych sytuac ji , lub posłuż yć s ię swo
bodną interpretacją reżysers ką - eksperymentując ze 
względu na objaśnienia autora. 
. Reżyser Rośc is zewski wybrał poś redni o t ę drugą 

1 ormę lra.~tując całość raczej z przy mknieniem oka , 
bez JakieJS dozy ponadczasowej aktualnośc i . Naleh 
są ~~ić, iż reżyser. poddał w wątpliwość komunikatyw·
nosc tekstu sztuki prowadząc całość niejako do niniej
szego wymiaru . 

t~ucja Hasse : 

Oceniając sposób w ystawienia sztuki przez teatr 
grudziądzki, mogę powiedzi eć , ż e był dobry. Ba rdzo 
podobała mi si ę s~ena poja wienia się Anastazji Nibek, 
przez momen t mozna było uwier z ' Ć , że jes t naprawdę 
duchem . Dźwięk i dochodzą ce do w idza gdzieś z "Óry , 
gra światła , nagłe pojawien ie s ię i zn ika nie Anastaz ji 
stwar~ały atmosferę niesamowitośc i , o co ch :v ba reży 
serowi chodziło. Zwróciłabym uwagę na bardzo na tu
ralną grę .Jacka Andruckiego (Jęzory) oraz bardzo 
ładne, bo stwarza j ą ce pozory unoszenia się w powie
trzu. poruszanie si ę pani Ireny Telesz (Anas tazj i) a oto 
czy grała najlepiej można by s ię sprzeczać. ' 

Arkadiusz Socha: 

W Grudziądzu bow iem, mieście blisko 80-lysięcz
nym, życie kulturalne w pełnym i rzeczywistym tego 
słowa znaczeniu nie istnie je. Po co ma wysilać się 
aktor, scenograf czy też reżyser, skor o na przedstawie
ni e otwarte przychodzi 60 osób (co przez dyrekc ję 
uważane jest za sukces) a w teatrze miejsc jest do
kładn i e 10 razy więcej. W tym roku pieczę nad teatrem 
przej ął młody reżyser Krzysztof Rościszewski. ,,Nowa 
Lwarz" i z miejsca nowy pragram. Rościszewski n ie 
s i ęga po „Dzidziusia" nie próbuje od razu inscenizować 
„Makbeta··. Sięga wprawdzie po temat trudny, am 
biln ' , aczkolwiek dający swobodę reżyserowi. Pamię
tać należy, że sztuki Witkiewicza, w ogóle jego 
twórczość dramatyczna , jego koncepcja „antyteatru" 
deformacje (dowolne) rzeczy wistości, nic zmuszają re 
żysera do korzystania z j akichś utartych, wypróbowa 
nych wzorów inscenizacji, a wprost przeciw nie „Wit 
kiewicz daje wolnq rękę" realizatorom. W jego twór
czości (szczcgu lnie dn1matycznej) „wszystko wolno". 
Dowolnie obrana może być scenografia, efekty dżwię 
kow , sposób wypowiadania się aktorów, różny charak
ter starć słownych. 

Hanna Nowoczyn: 

Z aktorów na pierwszy plan wybi ja się para Widm o 
i poeta. Aktorka grająca widmo Matki, bardzo dobrz 
odtworzyła tę postać i cień n ierzeczywistości i zagadki 
wokół niej panujący. Poeta podbijał świeżą, szczerą 
i niezautomatyzowaną g ą . Gorzej z Ignacym Kozdro 
niem, aktor zbyt płasko przedstawił tę postać, za jed
nostronni mało wniknął w głębię psychilci, posta ·i, za 
dużo ciskał się po scenie, za bardzo widać było, że gra . 
Tr sze zkę niejako b zbarwnie wypadła nauczycielka 
Aneta. Z gry aktorki nie bardzo było wiadomo, jaka 
ona jest, co myśli i co czu je. Natomiast jej podopiecz
ne, grane przez amatorki ze szkoły, były niezłe . Tekst 
podawały poprawni i poruszały się swobodnie po 
scenie. 

Wyjątkowo dobrze zharmonizowana była z całością. 
z klimatem sztuki scenografia . Utrzymana w nierzu
cających się w oczy barwach, jakby trochę zakurzona , 
doskonale podkreśla nastrój dramatu. Dosyć ciekawie 
i sprawnie zrobione były wszystkie zdarzenia, odbywa
j ące się przy pomocy nadprzyrodzonych , n ie istnieją
cych w materialnym świecie - seledynowe blaski 
p r zed pojawieniem się duchów, wychodzenie widma ze 
ścian , znikanie. 

Sztuka ta, zapał młodych aktorów do pracy, trudn~· 
ambitny repertuar, pozwala z wiQkszym optymizmem. 
patrzeć na perspektywy rozwoju grudziądzk iego teatru . 
żeby tylko jeszcze publiczność bardzie j spoważniała , 
zainteresowała si poczynaniami teatru, pomogła mu 
w realizacji ciekawych zamierzeń. 



DUŻA SCE NA: 
Repertuar bieżący: 

T. Różewicz 

„WYSZEDŁ Z DOMU" 

Molier 

„MIZANTROP" 

H. Mniszek 

„TRĘDOWATA" 

\V przy~otow:miu: 

B . BrC'ch t 
„OPF.RA ZA T RZY GROSZE" 

J . Reed 

„10 DNI K TÓRE WSTRZĄSNĘŁY SWIATEM" 

SCENA 
MAŁYCH FORM TEATRALNYCH: 
Rrpertuar bicżqry 

T:i.deusz Peiper 

,.KRONIKA D:"'t lA" 
„, 'OWE USTA" 
,.NA PRZYKŁAD" 
.T. Kc>ller, 
Z. Kopalko, 
J . Siekiera 

„ON" - opowieść o życiu Lenina 

W pn:ygotowaniu: 

M. Mactf'rlinck 

„SLEP CY" 

Z. Hcbert 

„DRl.GI POKOJ" 

Teatr ogłasza stały konkurs na recenzję teałraloą, 
Prace najlepsze drukowane będą w „Gazecie Pomor
skiej" oraz w programach teatralnych. Udział w kon 
kursie może brać każdy widz. Prace należy składać 
w sekretariacie teatru do trzydziestego dnia od daty 
premiery. 

Od nowego sezonu teatr w Grudziądzu daje przed
stawienia w stałe dni tygodnia: 

sobota l niedziela 

Kasa teatru lei. 34-76 czynna od czwartku do nie
dzieli w godzinach od 10-12 oraz 17-19. Rezerwację 
biletów indywidualnych i zbiorowych przyjmuje Dział 
Organizacji Widowni tel. 34-76 w godz. od 8.00 do 15.00 

Dyrektor i Kierownik Artystyczn y 
KRZYSZTOF RO$CISZEWSKI 

Dyrektor Administracyjny 
EDMUND PNIEWSKI 

Kierownik literack 
ELŻBIETA BANIEWICZ 

Kierownik Działu Organizacji widowni 
Romuald Buczkowski 

Redakcja programu 
Elżbieta Baniewicz 

Wydawca: Teatr Ziemi Pomorskiej w Grudziądzu 
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