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Mo lie r (wedlu o u;spó!czcaneuo szc11chu) 

Z 
a ledwic przebrzm iały echa obchodów molierow
sk ich (trzechsetna rocznica urodzin Mol i ra -
przy. red.), w k tór ych cal cywilizowany świat, 
i my wraz z n im, oddal hołd pamięci w·e lk iego pi
sarza. Mimo to, nie jestem prześwi::idczony, aby 

ogół naszej publiczności dostatecznie zdawał sobie sprawę 
z istoty i wielko~c i z jawis ka , k tóre:nu na imię Molier. Wy
mawia się to imię ze czcią i mniej lub więcej szczerym za
chwytem, ale dzieje się to raczej na wiarę tradycji, niz 
z własnego bezpośredniego przeżycia . 

I nie dziwmy się temu. Takie prawdziwe współżycie z 
wielkimi dziełami minionych i tak od ległych nam epok to 
rzecz jedna z najt rudniejszych. Odmienna konwencja rty
styczna staje się niby zakrzepłą skorupą, k tóra osłania ją
dro płomienistej lawy, żarzącej się wiecznie we wnętrzu. 
Tak np. Racine czyni na nas wrażenie umia ru i chłodu, 
podczas g€1y współczesnych przerażał i gorszy ł rozpętaniem 
nam iętności, oszałamiał tchem n ieznanego p rzed nim pory
wu zmysłów . Wszystkie niemal zdobycze artystyczne ge
nialnego pisarza wchodzą w krew li teratury, korzysta z nich 
kai.icly z potomnych, wyzysku je je w s posób coraz zręczniej
szy, coraz bardziej udoskonalony , tak że przez j akiś okrut
ny i n iespraw iedliwy paradoks genialny pierwowzór wy
daje się niemal bladym w porówna iu do swych współczes
nych nam kopii. Różnica tylko ta : te wtórne utwory mija
ją , starzeją się, niby moda ubr ń , które odziewają ich ak
torów, podczas gdy pierwowzór trwa, wieczn ie sta nowiąc 
ożywczą krynicę piękna. Ileż „Celimen '' przesunęło się przez 
scenę i znikło w niepam ięci , odkąd Celim ena mol"erowska 
żyje wieczn ie. 
Toż samo w stosu nku do zdobyczy ż y c i o wy c h genial

nych pisarzów. Już nas nie cisną te rzeczy, z którymi wal
czyli ci tytani nieraz z narażen ·em własnego gardła; przyj
mujemy spokojnie nasze współczesne życie jakim jest, nie 
zastanawiając się zbytnio, że każde najdrobniejsze z tych 
praw, których używamy, musiało być nam wywalczone w 
wielkiej walce Ducha, w które j jednymi z najdzielniejszych 
zapaśników byli w·elcy p i arze. 

A wśród nich Molier jest jednym z pierwszych. On jest -
można to rzec - wiel k im t w ó r c ą życia. Tym Molier 
różni się od wielkich imion literackich, tym je przerasta. 
Można powiedzieć wręcz : Molier jes t kamieniem węgielnym 
nowoczesnego społeczeń twa. Tak, jak w innej przełomowej 
epoce - przyszedł Napoleon, spojrzał na kartę Europy 
i rzekł: „To kr ólestwo, ta granica, ta dynastia, nie podoba 
mi s ię" - i granica i dynastia przestawały istnieć, tak przy
szedł Molier, spojrzał dokoła siebie, i powiedział: „To a to 
jest złe, głupie i śmieszne, nie chcę, aby to istniało". I to, 
co on tak napiętnował zn ikało, strawione własną śmieszno
ścią. Nie zmienił oczywiście Molier zasadniczych cech ludz
kiej natury, bo to niemożliwe; ale w momencie przeobraże
nia się społeczel'1stwa zwalił satyrą swoją niejede n z bałwa
nów, s tojących na przeszkodzie idącemu nowemu życiu, 
i tak potężnie , może, jak nikt inny, przyczynił się do jego 
ewolucji w duchu światła i swobody. 

Tego wszystkiego nie domyśli s ię widz, oglądający raz na 
parę lat w teatr ze Pana de Pourceaurtnac lub Chorego z 
u.ro3enia, a nawet może M izan tr opa lub Swiętoszka. Aby 
zrozumieć doniosłość dzieła Moliera i kosztować go w całej 
pełni, trzeba ie objąć w cał oś ci; trzeba je poznać na tle 
epoki, k tóra je wydała , na tle i i urządzeń , wierzeń i oby
czajów; przede wszystkim zaś na tle losów samegq pisarza. 

T adeusz Żeleński-Boy, MoUer, warsuwa 10:4 



Okoliczności powstania „Mizantropa" 
Batalia o „Szkolę żon, „Świętoszka ", 
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Narodziny Jean Baptiste Poquelln, zwane
go później Molierem. 

Premiera Szkoly żon. Wielki sukces. 
Atak na Szkolę źon: polemiki, intrygi, 
spory wokół komedii oskarżonej o bezboż
nictwo. 
Dyskutuje się na posiedzeniu Towan;y
stwa Swiętego Sakramentu sprawę zaka
zu wystawiania Swiętoszka. 
Molier przedstawia królowi pierwszą, 

trzyaktową wersję .Swiętoszka. 
Ponownie dyskutuje się na posied7.eniu 
Towarzystwa Swiętego Sakramentu spra
wę zakazu wystawiania Swiętoszka. 
Królowa-matka popiera starania Towa
rzystwa o zakaz wystawiania Swiętoszka. 
Atak księdza Roulle na Moliera: publika
cja przedstawiająca Moliera jako bezboż
nika zasługującego na spalenie. 
Molier zyskuje dla Swiętoszka aprobatę 
legata papieskiego. 
Król odmawia udzielenia zgody na wy
stawienie Swiętoszka. 
Towarzystwo Swiętego Sakramentu raz 
jeszcze omawia sprawę zakazu wystawia
nia .Swiętoszka. 
Molier przedstawia świętoszka diukowi 
Orleańskiemu. 

Molier przedstawia Swiętoszka Kondeu
szowi w Le Raincy. 
Molier zaczyna pracę nad Mi z a n t „ o
pem. 
Molier kończy nową, pięcioaktową wersję 
Swiętoszka. 

Molier pisz.e Don Juana. 
Premiera Don Juana. Wielki sukces. 
Pod presją Towarzystwa Swiętego Sa
kramentu Don Jium schodzi z afisza. 
Ukazał się pamflet na Moliera. 
Król bierze trupę Moliera na swoje 
utrzymanie. 

I 

I , 

8 listopada 

o rudzi eń 
1666 
4 czerwca 

1673 

Molier przedstawia drugą wersję Swlł

toszka Kondeuszowi. 
Molier kończy trzecią wersję Swiętoszka. 

Premiera Mt z a n trop a. Bez powodze
nia . 
Smierć Moliera. 

Zeatawtł Jen11 Adam1kł 

P 
o raz pierwszy Mizantrop wystawiony został 4 
czerwca 1666 roku w tea trze w Palais-Royal, cho
ciaż sztuka już od 1664 roltu znana była częściowo 
przyjaciołom Moliera, którym autor odczytywaJ jej 
fragmenty. Mizantrop nie odniósł dużego sukcesu, 

co potwierdzają rachunki pozostawione YI rejestrach La 
Grange'a. Podczas g-dy dziesięć pierwszy(:h przedstawień 
Don J1Lllna przyniosło dochód 16 243 liwrów, dziesięć przed
stawień Mizantropa dało jedynie 8444 liwrów (dziesiąte 
przedstawienie p zyniosło jedynie 212 liwrów). (_.) 

Wkrótce po śmierci Moliera Mizantrop stał się jednak 
najczęściej - po Swiętoszku. - grywaną sztuką w Comedie 
Francaise. Na XVIII-wiecznym dworze Mizantrop znów 
przyjmowany jest kapryśnie: 431 przedstawień w Theatre
-Franc;ais w latach 1701-1800 sytuuje MizantTDpa daleko za 
innymi dziełami Moliera. Musset natomiast w słynnym 
cSoiree perdue» (1840) utrzymuje, że był ,,sam lub prawie 
sam" na przedstawieniu Mizantropa. Tym niemniej 614 
przedstawień w latach 1806-1900 plasuje sztukę i;ia hono
rowej pozycji w molierowskim repertuarze. Wiek dwudzie
sty oddał jeszcze większy hołd Mizantropowi; od 1901 (do 
1967 - przyp. red.) komedia grana była aż 615 razy, pod
czas gdy Swiętoszek miał 620 przedstawień, a Skąpiec -
535. W sumie w Comedie-Francaise od 1680 do 1967 wysta
wiono Mizantropa 1833 razy. 

ze wsti:pu do: 
Mollue, Le Mt..anlhrope, Paryt 1961 (tłum. Jolanta Pn:ybyJsk•) 

J ak doszJo do napisania Mizantropa? W tym okresie 
twórczości Moliera teatr jego stanowi jakby dzien
nik jego życia; naglony potrzebą wewnętrzną pisze 
on jedno po drugim swe arcydzieła. Mizantrop (le 
Misanthrope) jest rozmyślaniem człowieka pokona

negg, który stawia sobie dramatyczne pytanie co do kierun
ku swego życia. Jeżeli artysta zrezygnował stopniowo ze 
Swiętoszka i Don Juana, czyż uczynił to dlatego, że jest 



prawdziwym szaleństwem 1 zaślepieniem pragnąć zdema
skowania jawnej obłudy? Czy lepiej pogodzić się z hipo
kryzją jako ze złem koniecznym, zaprzestać walki, przysto
sować się do rzeczywistośc i , czy - ratować się ucieczką? 
Takie zagadnienie poruszają Alcest i Filint, taki jes t sens 
walki w wnętrzn j, której Molier nie rozstrzygnie. Identy
fikowan ie Moliera z Alcestem jest powierzchowne. Z pew
noś ci ą, chęć ucieczki musiała być niekiedy dla artysty fa
scynuj ącą pokusą, ale w Mizantr opie widzimy nowy przejaw 

Scena z „Mizantropa" (wcdlug szt11chu Hanrlota) 

tego bolesnego humoru, który chyba stanowi dominującą 
cechę talentu komicznego Moliera. Jeżel i humor polega . na 
śmiechu z samego siebie za nim inni zaczną się z nas śmiać, 
taka właśnie j t posta~a Mol iera, któr i WY.ra'Lcm i t Ar
"ł°lolf ze Szkoty żon, Jcest z Mizant r opa i Argan '!- Chorego 
z urojenia. Aby podkreślić komizm Alcesta, Moli r ucieka 
się do odwiecznego po temu sposobu, mianowi~ie każe mu 
się zakochać a następnie podkreśla kontrast między zgryź
liwym temp~ramentem swego bohatera i jego skłonnością 
do Celimeny, młodej i płochej kokietki. Jednocześ nie zaś 
czerpie z tego kontrastu akcenty pat tyczne. Cellmena. to 
nieco starsza Anusia ze Szkoły żon; jej urocza naiwność iest 
torturą dla człowieka takiego jak Alcest, d l_a którego ws~y
stko jest problemem poważnym i wymagaiącym zaangazo
wania się.• Celimena jest dla n iego uosobieniem doskon le
go wdzięku i płochości, k tórych kontrapunktem komecznym 
byłoby odrzucenie tego, co stanowi isto tę postawy psychicz
nej Alcesta , to jest - po-zuh.i.wania głęb oki~j prawdy, t;a~ 
trudnej i naglącej. Ale „Ce!imena" to dla n~~o „woln_osć 
.. . wolność niedostępna i przez to tym bardzie] urzeka i ąc~. 

Mizant rop (4 czerwca 1666 r. ) rozczarował publi znosć 
prawdopodobnie dlatego, że oczekiwała ona nowej sztuki o 
charakterze polemicznym. Molier musiał szybko doda na 
afiszu farsę ze starego repertuaru, którą uczynił - jakby 
<Ila zabawy - arcydziełem karykatury. Farsa Lekarz mimo 
woli (le Medecin maZQrć lu.i 6 sierpnia 1666 r.) zapewn i ł a 
dochód. 

Pierre Alm~ T ouchard, Molter 
ew :) Literatura f rancuska, T . I, Warszawa 1974 

• Redakcja programu uważa taką Interpretację Cellm ny z dy
slruayjną. 



Strona t11tulowa zbiorowego w11danta dziel Moliera :z 
J666 r ., T . l, wg. F . Chauuea u. z lewej atron11 MoUer 
w 1<01ttumle Miukar11!4. :r prawej jako Sgcnarel 

L 
iteratura w . X VI byla raczej męska; dwa ;e; 
świeczniki, Rabelais, Montaigne, to pisarze ~la 
mężczyzn. Męskim jest Corneille, natomiast 
twórczość Racine'a będzie już skąpana w 

atmosferze kobiecości . Pomiędzy nimi dwoma byl 
Molier; a mimo, iż najistotniejsza część jego dziela 
jest męska, element kobiecy zaplata się niby gibki 
bluszcz o ten krzepki pień. Milość są zy się wszyst 
kimi szczeLinam i w jego dzieło; raz po raz odzywa 
się w nim, w interludiach , w tekście, melodia pio
senki, które j morał niezmiennie brzmi: , .Jeśli żyć 

Stro114 tytutowa zbiorowego w11dan ta d:z!e! Moliera z 
1666 r . wg F . Chauveau. Mottc r ! Panna de Brie ut 
„Szkole ton". 

• 

chcecie szczęśliwi - kochaj ie, pókiście żywi..."; 

maral, nabierający osobliw ej wymowy w ustach te
go męczennika nieszczęśliwej miłości. Ale i w naj
bardziej osobistych jego sztu kach, nie tylko w dwor
skich sielankach, milość - bodaj konwencjonalna -
jest osią, kolo której wszystko się kręci, jest tą ul li.

ma ratio, przed którą wszystko się ugina, k tóra 
zawsze w końcu triumfuje . ~obieta wychodzi zaw
sze rozgrzeszona, lu b też ukarana co najwyżej lek
kim zawstydzeniem - by le byla młoda i piękna. 

(Tadeusz Zeleń.skl-Boy, Molier, Warszawa 11124> 
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