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KRÓTKA KRONIKA ŻYCIA
I TWÓRCZOŚCI MOLIERA
1622

urodził się
później

1636-1640

1642

1644

w Paryżu Jean Bap tiste Poquelin zwany
Molierem.

nauka w kolegium jezuickim w Clermont. Molier
bierze udział w szkolnych przedstawieniach komedii
i tragedii ła ci ń k ich. Studiuje prawo w Orleans.
Z kar iery pr awniczej zrezygnował .
staraniem ojca nadano Molierowi tytul i funkcję
„tapicera królewskiego". W tym charakterze towarzyszy królowi w podróży do Narbonne. Spotyka
rodzin·ę Bejartów i zakłada przy jej współ udziale
przedsiębiorstwo
teatralne,
„Illustre The a tre" .
3 styczn ia w liście do ojca Molier zrzeka się funkcji
„ ta picera królewskiego".

i farsą Moliera Zakochany lekarz (Docteu.r amou.re-

aux). Dzięki sympatii i poparciu króla zespół otrzymuje salę Petit-Bourbon, przylegającą do Luwru,
a w dwa lata później salę zbudowaną przez Richelieu
Palais Royal.
1659-1663

Pocieszne wykwintnisie (Precieu.ses ridicules 1659). Rogacz z u.rojenia (Sganarelle ou le Cocu
imaginaire - 1660), Szkota mężów (L'Ecole de maris
- 1661), Improwizacja w Wersalu. (L'impromptu de
Versailles - 1663).

1662

ślub z Armandą Bejard, k tóra zostaje aktorką w
zespole Moliera. Szkola żon (L'Ecole des femmes).
Przeciwnicy Moliera ostro krytykują utwór; powstają liczne broszury, pamflety, parodie, oskarżają
autora o „naigrywanie się z rzeczy świętych".
Molier odpowiada Krytyką szkoły żon (La crititique
de l'Ecole des femmes), ciętą sztuką - pamfletem.

1664

Swiętoszek (Tartuffe ). Choć sztuka spotkała się
z uznaniem króla i jego poparciem, przemożne siły
kół klerykalnych, głównie Campanie du Saint Sacrement, niebywale wpływowej i będącąej w opozycji do Ludwika XIV organizacji jezuickiej, sprawiły, że sztukę zdjęto ze sceny. Na ataki Molier
odpowiada nowym, jeszcze śm ielszym utworem Don Juanem.

1665-1672

Don Juan (1965). Także zdjęty ze sceny, po piąty m
przedstawi niu, nie dopuszczony do druku. Mizantrop (Le Misanthrope - 1666), Lekarz mimo woli
(Le Medicin malgre hl.i - 1669). P o uzyskaniu zgody króla na wystawienie Swiętoszka , 5 sierpnia
wznowiono sztukę, przerobioną i złagodzoną pt.
Panulf. O d było się tylko jedno przedstawienie.
Grzegorz Dyndala (Georges Dandin - 1668), Skąpiec
(L' Avar e - 1668).

otwarcie „Illustre Theat re". F iasko finansowe zmusza zespół do opuszczenia Pa ry ża. Molier zostaje na
k rótko uwięz iony za ni ewypłaca ln ość.

trupa Moliera wyrusza na prowincję . Występują
m.in. w Bordeaux, Tuluzie, Nan tes, Poitiers, Lyonie.
Molier pełni równocześni funkcję kier ownika, aktora i autora . Przerabia dla zespołu dawne farsy lub
scenariusze włoskich komedii dell'arte.
1653 pierwszy t riumf autorski: Wartogłów (L'Eturdi) w
Lyonie.
1645

1656

Zwady milosne. P r emiera w Beziers.

1658

trupa Moliera przenosi się do Rouen , a następnie
do Paryża. 24 października zespół wystąpił w obecn ości Ludwika XIV ze sztuką Corneille'a Nicomede

POŻEGNANIE

5 lutego Swiętoszek triu m falnie wraca na scenę.

Pan de Pourceaugnac (Monsieur de Pourceaugnac
- 1969). Mieszczanin szlachcicem (Le Bourgeois
gentilhomm e - 1671). Szelmostwa Skapena (Les
Fourberies de Scapin - 1671). Uczone bialoglowy
(Les femmes savantes - 1672).
1673

ciężko chory na gruź li cę Molier p isze i wysta wia
ostatni swój u twór Chory z urojenia (Le malade
imaginaire), sam gr a Arga na. Pier wsze trzy przedstawienia odbyły się 12, 13 14 lutego, 17 lutego, naczwarty m przedstawieniu Molier zasłabł; zmarł w
kilka godzin późn i ej. Urzędowy akt zgonu stwierd za, że u marł „Jea n Baptiste Poquelin, tapicer i pokojowi c J .K.M."

1682

pier wsze wydanie zbiorowe dzieł Moliera . Wydawca - aktor tr upy Molierowskiej - La Grange .

1705

Jea n L eonore Grimar est wydaje p ierwszy życiorys
Moliera (Vie de Moliere) .

Z KOMEDIANTEM Z

BRĄZU

Na j ego grobie żona położyła płytę ka mienną i poleciła
sto wiązek drew, aby bezdomni m ogli się tam ogrzać.
Zaraz p ierwszej zimy, a była t o ostra zima, rozpalono na owej
płyci e wielkie ognisko. Płyta p opękała od ża ru i rozpa dła się
na kawał ki. Z biegie m czasu ka wałki te gdzieś się zapodziały
i kiedy w sto dziew iętnaści lat później , podczas Wielkiej R ewolucji, p rzyszli tam k omisarze, by odkopa ć prochy Jana Baptysty
Molier a i przenieść je do m auzoleum, Q.ikt nie umiał j uż d okładnie wskazać miejsca, gdzie Molier został pochowany. I choć
czyjeś szczątki odkopa n o i p r zeniesiono do mauzoleum, n ikt n ie
może powiedzieć z całą pewnością, że były to szczątki Moliera .
Najpew niej u h onor owan o p ośmiertnie ja kiegoś n ieznan ego czł o
wieka.
Tak więc bohater mój odszedł do paryskiej ziemi i zaginął
w m eJ. A potem z biegiem lat w jakiś czar odziejski sposób
zagin ęł y w szystkie co do j ednego jego rękopisy i listy. Powiada no, że r ękopisy -spłonęły p odczas pożaru , a listy ponoć pozbierał jakiś fanatyk . Jednym słowem, przepadło wszystko poza dwoma skrawkami papieru, na których niegdyś wędrowny komediant
pokwitował pieni ądze otrzy mane przez jego trupę.
Ale nawet odarty z rękopisów i listów, zdołał pewnego razu
porzucić ziemię , w której n adal leżą samobójcy i m artwo zrodzon e dzieci i s tanął nad zbiornik.iem wyschłej fontanny . Oto on !
On - królewski kom ediant w trzewikach z kokardami z brązu !
I ja, któremu nigdy n ie będzie sądzone go zobaczyć, przesyłam
mu na pożegnanie moje pozdrowienie.
zwjeźć

M oslcw a 1933

Micnai Bu lliakow, Życie Pana MolieTa, PIW 1% &

DONI MOLIERA
„Mizantrop" zrodził się zapewne JUZ po zerwaniu Moliera
z Armandą, j eśli ono rzeczywiście miało miejsce. Jest to sztuka,
w której z całego repertuaru Moliera najsilniej, naszym zdaniem
rozbłysło to wszystko, co ze swoich doznaó Molier mógł umieścić
na scenie. Niewątpliwie zwolennicy „obiektywizmu" wzbraniają
się uparcie uznać, że Molier obdarzał swoich bohaterów włas
nymi sentymentami. Ale skoro był, na co wszyscy przystają,
znakomitym obserwatorem ludzi, czemuż nie zgodzić się i na
to, że użył swoich zdolności analizowania w stosunku do siebie?
Mając do czynienia z problemem tak delikatnym, wdzierającym
się głę-boko w najintymniejsze sprawy autora, trudno cokolwiek
twierdzić, skoro nie możemy dostarczyć dowodów dotyczących
samej natury rzeczy. Jednakże, jeśli zawierzymy La Grange'owi
i Vivotowi, którzy utrzymują, że Molier ukazywał czasem
w teatrze „swoje sprawy rodzinne" i „to, co się działo w domu"
- właśnie w „Mizantropie" odbijają się najsilniej echa tych
spraw ludzkich.
Przypomnijcie sobie owe akcenty gorzkiego ża lu Alcesta,
zazdrosnego i gwałtownego, którego ujarzmiła zalotnica, czyniąc zeń o czym wiedział, swą zabawkę, i który, jak
i Molier, niezdolny jest zdławić swoich niszczycielskich uczuć. („.)
człowieka

( ... )

To pewne, że byłoby absurdem identyiikować Moliera z
Alcestem; daleko było Molierowi do owego nieprzejednania,
ciasnego i śmiesznego, k tórym zamierzał bawić publiczność;
JO.cet nie zdobyłby uznania u Dworu, w obliczu króla, wśród
dworaków, z którymi należało paktować, ale sądzimy, że MOller
naprawdę zaczerpn ął u samego siebie akcenty owej „męskiej
wesołości tak smutnej i tak głębokiej", którą romantycy polubili
w „Mizantropie". Zbieżność sytuacji Alcesta , wyszydzanego
przez Celimenę, i rozczarowanego Armandą Molie:i;a, sama się
narzuca. Istnieje niewątpliwie spora część osobistych wyznań w
tej najwspanialszej jego k omedii.

l
J

ATmanda Bejard

według

sztychu nieznanego autora

Ową osobistą zgryzotę, która go podkopała i której dosłyszal
ne echa odnajdujemy w „Mizantropie", zachowywał sam dla
siebie, krył głębokG, udając, że zezwala swojej żonie żyć wedle
jej upodobań: „Żył jak prawdziwy filozof - pisze Grimarest w ustawicznej trosce o przypodobanie się swojemu księciu włas
nymi d zie ł ami, o zapewnienie sobie reputacji człowieka przyzwoitego i nie przejmował się zbytnio kaprysami swej żony,
której pozwalał żyć wedle jej własnych zamysłów, choć zachował dla niej ogromną czułość". Wobec powierzchownych obserwatorów ukrywał wstydliwie głębie swojego zbolałego serca
i szukał w pracy zapomnienia - smagany bólem, który podsycała zazdrotć .

Georges Mongredten
Zycie prywatM Moliera, PIW 1977

gwał towniejsza; zwłaszcza

Jan K ott

PARĘ

( ... )

WAG O PRZ EKŁADA H

Może więc tłumaczyć Moliera prozą? „Odyseja" przemówiła
co mnie po raz pierwszy w przekładzie prozą Parandowskit~go.
Tragicy greccy i Arystofan es w polskich przekładac? , stylizowanych, archaizowanych czy nawet ostatnio moderruzo""'.n~ych,
pozostali dla mnie niezrozumiali. I to w sensie najbardzieJ dosłownym. Nie rozumiałem o co chodzi, umykał mi na ....... et sens
akcji i rysunek postaci. Odkryłem dla siebie Sofokle~ i Arystofanesa w angielskich przekładach prozą . Przekład wierszem ma
za sobą wielką tradycję w Rosji, w Niemczech, w Polsce.
w Anglii i we Francji regułą są przekłady prozą. Prozą jest znakomita większość przekładów Szekspira na francuski, prozą przekładani są klasycy francuscy na angielski. Zwłaszcza dl~ te~t~u'.
przede wszystkim dla teatru. Przekłady francus~ie naJczęsci:,~
określane są słowem „adaptacja". Granice tych „przysto.s~wa~ .
do innej materii językowej, do innego smaku i innej wrazhwosc1
są zmienne. Nieraz sięgają one bardzo doleko, jak choćby w
ostatniej adaptacji Sartre'a „Trojanek" Eurypidesa. Pod?bn~ do
francuskiej jest polska tradycja najstarsza, siedemnasto~ 1 OSI~m~
nastowieczna. Zwłaszcza tradycja molierowska. „Polski Moher
zaczął się razem z Ośw ie ceniem.
. . .
Nie piszę tego wszy stkiego, tylko po to, aby_ usprawiedliwić
swoją próbę przekładu „Mizantr opa" prozą. Chciałem tylko pokazać, że tradycje są różne i przekład parzystym. trzynas~ozgł~s
kowcem nie jest jedynym możliwym rozwiązaniem. Byc moze,
interesującym ksperymentem byłoby przełożenie „~izantrop~"
białym dziesięciozgłoskowcem bezśredniówkowym , j kun Norwid
napisał „Pierścień Wielkiej Damy ".
.
Wybrałe m osobiście w olny p rzekład p r oz ą . Proza ma mną
nośność, inną dykcj ę, inną stylistykę niż w iersz. I dlatego p~ze
kład dosłowny prozą nie wydaje mi się możliw . Pr~.za ~est
zwięźl jsza, domaga ię o wiele większej konkretyzacJI , Jest

proza współczesna . Czartoryski kazał
zachowywać jedynie „plant i intrygę" , doradzał natomiast dostosowywać charaktery i obyczaje do współczesnego polskiego
wzorca. W swoim przekładzie nie zmieniałem ani charakterów,
ani miejsca i czasu akcji, ani nawet porządku kwestii. Ale proza
nieuchronn ie wyostrza, stąd repliki stawały się krótsze i bardziej dobitne. Proza konkretyzuje, wobec tego dla równowagi
zneutralizowałem częściowo to, co można by nazwać historycznym kostiumem „Mizantropa" . Myślę zresztą, że droga do nowego Moliera prov.radzi przez jego „odkostiumowanie" , nawet we
Francj i, cóż dopiero poza F ra ncją.
Starałem się

nie u żywać m odernizacj i, chociaż bawił mnie
anachronizm em imion i niektórych sytuacji a
współczesnością sporu między Alcestem i Filintem.
Jaskrawo
zmodernizowałem tylko scenę z Orontem, gdyż posłużeni e się
parod ią wiersza barok wego wydało mi się sztuczne w połącze
niu z współczesn ą dykcją wszystkich postaci. Z tego samego
powodu wymieniłe m niektóre anegdoty przytaczane w tekście,
które po pr ostu przesta ły być zabawne, na bardziej uniwersalne.
kontrast

między

Najbardziej zachwyciła mnie postać Celimeny. Starałe m się
jej nie popsuć, chociaż znowu proza zmuszała mnie do ·większej
konkretności, czasem nawet do ostrzejszego rysunku. Niestety,
wiersz unosi Celi m enę. U Moliera jest m ł odą wdówk ą , zrobiłem
z niej mł odą rozwódkę. Tłumacząc myśla łem ciągle o jednym
zdani u La Bruyere'a:
„Kapryśność

kobiet jest towa rzyszką urody, jest odtrutką na
sprawia, że u roda kobieca n ie wyrządza mężczyznom tak
\llielkich k r zywd. Bez t ego lekarstwa mężczy zn i nie uleczyliby
się nigd ze słabości do k obi t". Alcest się ul eczył.

urodę,

Proza wyostrza i konkretyzuje, Molierowski kolor yt „Mizan·tropa" jest m r oczny, w przekładzie stał się on jeszcze ciemniejszy. Mizantrop nie ma wła ściwie zakończenia, może d latego, że
nie ma właściwie a kcj i. „Mizantrop" nie koń czy się pisał
Sarcey - tylko „rozwiewa", a Alcest odchodzi na pustkowie.
Przy nowej 1 kturze „Mizan tropa" wyda ł mi się on chyba najdoskonalszym przykładem Nor widowskiej „ bia ł ej tragedii". Mo-

lierowskie „pustkowie"
Tę

wieloznaczność

odczytałem

zakończenia

jako

sta rałem

m etaforę
się

samobójstwa.
w moim

ukazać

przekła dzie.

Przekła d ten jest próbą znalezienia nowego stosunku do Moliera. I teatralnym tekstem. Tylko teatr może pokazać, czy się
sprawdza na scenie.

w lipcu. 1966

(z przedmowy Jana Kotta do „ M izantropa", Warszawa, Czyteln i k 1967)

Treści, k tóre nie dadzą się przełożyć z rod+imego języka na inny,
nie majq w sobie ładunku humanizmu - to gusla szczepowe.
Stani slaw Jerzy Lec
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