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MOLIER (1622 -16 7 3) 

ukończywszy gruntowne studia w Paryżu, prowadził przez 12 lał życie 
wędrownego aktora prowincjonalnego. W 1659 r. ogromne powodze 
nie POCIESZNYCH WYKWINTNI$ przyniosło mu sympatię Ludwi
ka XIV, odtąd dzięki poparciu króla będzie mógł swobodnie wypo
wiadać się w swoich sztukach. %ycie Moliera wypełniły walki i nie
ustępliwa praca: był dyrektorem swojej trupy, aktorem i autorem 
komedii. 

Najlepsze jego komedie to: POCIESZNE WYKWINTNISIE (1659), 
SZKOŁA %ON (1662), SWl~OSZEK (1664-69), DON JUAN (1665), 
MIZANTROP (1666), SKĄPIEC (1668), MIESZCZANIN SZLACHCICEM 
(1670), UCZONE BIAŁOGŁOWY (1672), CHORY Z UROJENIA (1673). 

Molier nie przywiązuje wielkiej wagi do wątku swoich sztuk, zakoń
czenia ich są często sztuczne. Interesują go wyłącznie charaktery 
ludzkie. Postacie jego komedii żyją w społeczeństwie ówczesnym, są 
przedstawicielami XVll wieku, ale obdarzone są rysami powszechny
mi, są to typy wieczne. 

Molier umiał przedstawiać prawdziwe życie, ale umiał także bawić. 
Konsekwentnie unikał smutnych wrażeń, jakie mogłyby pozostawiać 
pewne sytuacje, w których występują jego bohaterowie, i wyolbrzy
miał najdrobniejsze elementy komiczne kryjące się w rzeczywistości. 
Z niej zresztą czerpie wszystkie efekty komiczne, nie uciekając się 
nigdy do dziwacznych pomysłów wyobraźni czy igraszek słownych. 

Jego doktryna moralna jest praktyczna i laicka, podobnie jak dok
tryna Rabelais'go i Montaigne'a. Molier twierdzi, że każdy człowiek 
ma prawo do swobodnego rozwoju całej swojej osobowości z tym 
jedynym zastrzeżeniem, by szanował to samo prawo w stosunku do 
innych. Ceni przede wszystkim cnoty altruistyczne i za ideał uważa 
szczęśliwe życie rodzinne. 

Język Moliera to prawdziwy język teatru: uderza żywością, boga
ctwem słownym i jest zawsze tak doskonale zindywidualizowany, że 
osobowość autora staje się niedostrzegalna. 

„Historia literatury francuskiej w zarysie" 
PWN Warszawa 1965 r. 

MOLIER od siebie o: 
komediopisarstwie i o krytyce 
obłudzie 

cierpieniach miłosnych zakochanego 
... Czy myślicie, że to jest drobnostka przeds tawić coś komicznego przed tak im 
zgromadzeniem? Przedsięwziąć rozśmieszanie osób, które budzą respek l 
1 śmieją się tylko wtedy, kiedy chcą? Czyż jest autor, który nie zadrży przed 
taką próbą? 

IMPROMPTU. I. 

.. . To jest szczególne przedsięwzięcie - rozśmieszanie zacn ych obywateli. 
CRITIQUE 6. 

„.Chciatbym to wiedzieć, czy podstawową regułą, regułą wszystkich reguł 
nie jest po prostu podobanie się, i czy sztuko, która osiągnęło ten cel nie 
obrała wtaściwej drogi? „. Gdyż w końcu, jeże li sztuki tworzone według reguł 
nie podobają się , a znowóż te które się podobają nie są zgodne z regułami 
nie świadczy z konieczności o tym, że reguły zostały źle pomyślane? 

CRITIOUE 6. 

... Publiczność jest ostateczn ym i absolutnym sędzią tego rodzaju utworów (jak 
komedie). Uważam, że jest równie trudno zwalczać utwór, który podoba się 
publiczności, jak bronić tego, który ona goni. 

FACHEUX. AVERTISSEMENT. 

.. Nie róbmy więc sobie nic z tego, ie ( ... ) chcą podporządkować sobie gust 
publicznośc i i bierzmy pod uwagę w komedii wrażenie , jakie ona na nas robi . 
Pozwólmy się ponieść w dobrej wierze sprawom, które nas biorą za serce, 
i nie szukajmy rezonanstwa, które przeszkodzi nam w przeżywaniu przyjem-
noś ci. 

CRITIOUE 6. 

. .. Wy jesteście więc tymi panami z wyższych sfer, którzy nie życzą sobie, aby 
trzecie rzędy w teatrze miały zdrowy rozsądek, i którzy byliby urażeni gdyby 
im przyszło śmiać się wraz z nimi, choćby byty ku temu jak naj lepsze przy-



czyny. Przyjmijcie do wiadomości, że zdrowy rozsądek nie ma w komedii 
określonych miejsc. Że różnico pomiędzy złotym pół/u idorem, o monetką 
piętnastosolową nie ma nic wspólnego z dobrym gustem; że no stojąco, czy 
też siedząc, można dawać dowody kiepskiego sądu i że w końcu, biorąc rzecz 
ogólnie, ;a zau fałbym racze j aprobacie trzecich rzędów, ponieważ pomiędzy 
siedzącymi tam bywa kilku tak ich, którzy potrafią ocenić sztukę według re
guł, inni zaś osądzają ją słusznie, bo w ogóle moją zdrowy sąd o rzeczach 
i dają się wciągnąć w akcję bez ślepych uprzedzeń afektowanych pochlebstw 
czy śmiesznych delik atności. 

CRIT/QUE 5. 

... Wściekam się widząc tych ludzi, którzy się ośmieszają pomimo swe; w y
sokiej pozycji społecznej, którzy zawsze decydują , dużo mówią, rozprawiają 
bezczelnie o wszystkim, nie mając o tym pojęcia; którzy w komedii przyczepią 
się zawsze do ;e; mie jsc s łabszych, nie zwracając uwagi no te, które są do
bre; którzy widząc obraz, czy słuchając koncertu, ganią zarówno jak i chwalą 
wszystko w sposób zupełnie ze sobą sprzeczny, używają gdzie tylko mogą 
terminów z dziedziny sztuki jakie tylko podłapią, i nie omieszkają nigdy ich 
zniekształcić lub użyć w niewłaściwym miejscu. ( ... ) Wiedzcie jednakże pro
szę , że dworzanie miewają oczy równie dobre jak i inni, że można być inte
ligentn ym w wewneckich koronkach i w piórach równie dobrze jak w krótkiej 
peruce i małym żabocie; że najważniejszą próbą wszystkich naszych komedii 
jest ocena dworu; że jego gust trzeba studiować aby posiąść sztukę sukcesu; 
że nie ma miejsca, gdzie decyz je byłyby bardziej słuszne. 

CRITIQUE 6. 

... Panie drogi, królowie niczego tak nie ocenro1ą, jak szybkie posłuszeństwo 
i bynajmniej nie lubią s tawać wobec przeszkód. Rzeczy bywają dobre tylko 
w czasie w iak im ich sobie życzą. A chcieć odwlec rozrywkę, znaczy ty le co 
pozbawić ich całei z nie j przy;emności. Pragną przyjemności, na które się 
nie czeka, i najmniej przygotowane, są im zawsze na;milsze. Nie powinno 
nas to obchodzić czego od nos wymaga;ą - istnie jemy t ylko po to, aby im 
się podobać: i gdy nam coś rozkazują, naszą jest rzeczą szybko skorzystać 
z te; ich ochoty. 

IMPROMPTU I. 

... Nie zamierzam u dzielać żadnej odpowiedzi na w szystkie te krytyki i kontr
krytyk i. N iech sobie mówią WSl'.ystko co najgorsze o moich sztukach - zga
dzam się. Niech się za nie biorą po nas, niech je wywraca;ą na nice ;ok 
ubrania, aby ie przystosować dla swoich teatrów, niech starają się skorzystać 
z te; odrobiny upodobania, ;akie publiczność w nich znajduje i te j odrobiny 
powodzenia jakle mam - zgadzam się. Oni tego potrzebują, a ja chętnie 
przyloię się do ich egzystencji, byleby się zadowolili tym, czego im chętnie 
mogę udzielić. Kurtuazjo musi mieć jednak swoje granice, i są rzeczy, które 

nie śmieszą ani widzów, oni tego o !9m jest mowa. Pozostawiam im moje 
utwory, moją postać, moje gesty, moje słowa, mój fon głosu i moje recyto
wania, niech z tym robią co im się podoba, je ś li mogą mieć z tego jakieś 
korzyści. Nie sprzeciwiam się temu bynajmniej i będę uradowany, jeśli to 
zabawi publiczność ; ole skoro oddaję im to wszystko, powinni łaskawie po
zostawić mi całą resz tę i nie dobierać się do spraw tej natury, za które -
jak mi mówiono - atakowali mnie w swoich komediach. O to tylko prosiłbym 
tego zacnego pono, który się zabiera do pisonio dla nich. Oto cała odpo
wiedź jaką będą mieli ode mnie ... 

IMPROMPTU 5. 

. .. Brak tematów? - Ach mój drogi Panie1 my mu (Molierowi) ich dostarcz y
my zawsze dosyć i to nie obierając bynajmniej drogi przytakiwania wszys t
kiemu co tylko robi i mówi. Czy sądzisz , że wyczerpał w swoich komediach 
całą śmieszność ludzką? Nie opuszczając dworu czyż nie ma jeszcze ze dwu
dziestu cherlaków, ludzi do jakich się jeszcze nie wziął? Molier będzie mia ł 
zawsze więcej tematów, niż ich będzie pragnął, a w szystko to do czego się 
dotąd zabrał, to bagatelka w porównaniu z tym, co pozostaje. Jednakże, po
nieważ sprawą komedii ;est przedstawianie ogólne wszystkich wad ludzkich, 
a zwłaszcza ludzi nasze; epok i, ;est to niemożliwym dla Moliera, aby przed
s t awił jakiś chaarkter, którego by nie spotkał w otoczeniu. I jeżel i się go 
oskarża, że pomyślał o wszys tkich osobach, w których można znaleźć wady 
jakie odmalowuje, to trzeba oczywiści, by przestał pisać komedie. 

IMPROMPTU 4. 

. .. Obłuda jest wodą modną, a wszystkie wady modne uchodzą za zalety. Po
stać zacnego obywatela jest najlepszą z postaci ja kie można dziś zagrać, 
a sytuacja obłudnika daje mu znakomite korzyści. Hipokryzja, to sztuka, 
w której oszustwo jest zawsze wysoko cenione i chociaż ie odkrywamy, nie 
śmiemy nic przeciw niemu powiedzieć. W szystkie inne wady ludzkie są wy
stawione no k rytyk ę i każdy ma swobodę zaatakowania ich z góry. Ale hipo
kryzja jest wadą uprzywilejowaną , która swą dłonią zam yka usta wszyst
kim i w pokoju zażywa pełnej bezkarności. Prz y pomocy umownych zna
ków zawiązuje się ścisfy związek pomiędzy wszystkimi ludźmi podobnego 
gatunku. Gdy kto zaczepi jednego, zwala ich sobie wszystkich na kark; a ci 
o których nawet wiadomo, że działają w dobrej wierze i naprawdę się przej
mują, ci - twierdzę - padają zawsze ofiarą innych. Ci liczą się bardzo 
w kręgu udawaczy i swoją działalnością ślepo pomagają tym małpom (w ję
zyku popularnym słowo „singe" znaczyło również pracodawca. Można więc 
to przetłumaczyć „ślepo pomagają swym mocodawcom"). 
Jak sądzisz, ilu znam takich, którzy tą metodą zgrabnie przyodziali błędy swe; 
młodości, którzy pod płaszczykiem rel igij ności ukryli s ię jak za tarczą i w czci
godnych szatach pozwala się im być najpodlejszymi ludźmi na świecie? Na 
nic zda się, że ich intrygi są znane, i że wiadomo kim są - nie umniejsza 
to ich znaczenia wśród ludzi; kilko pokiwań głową, jedno westchnienie bo-



lesne, trochę przewracania oczami, uspraw iedliwia przed ludźmi wszystko co 
mogą zrobić. 

DON JUAN V.2. 

... Jestem najnieszczęśliwszym z ludzi i mam to no co zo sługu ię. Nie pomy
ślałem o tym, że byłem zbyt surowy w życiu domowym. Sądziłem , że moja 
żona win na podporządkować swój sposób bycia swej cnocie i moim wyma
ganiom. Wiem dobrze, że w tej sytuac ji gd yby to zrobiła , byłoby ;eszcze bar
dziej nieszczęśliwa niż ja nim jestem. Ona posiada żywość umysłu, jest wraż
liwa na przyjemności eksponowania tej za let y; wszystko to zasmuca m nie, 
choć tego nie chcę . Ty mi to wymawiasz, o jo uskarżam się . To kobieta, sto 
razy rozsądniejsza ode mnie, chce przyjem nie używać życia ; ono podąża 
swoją drogą; i pewno swei niewinności gardzi podporządkowaniem s ię wy
maganiom jak ie ;e; stawiam. Ja uważam to lekceważe n ie za wzgardę; pra
gnąłbym oznak przyjaźni, aby uwierzyć że jestem nią naprawdę obdarzony, 
i żeby dla spoko ju mego umysłu, ukazywano mi więcej względów. Ale mo;a 
żono, korzystając zawsze z równości i swobody w swym postępowaniu -
które byłoby wolne od wszelkich podejrzeń, gdyby chodziło o innego c zło
wieka niż ja nim jestem - nielitościwie pozostawia mnie moim troskom. 
Zajęta głównie pragnieniem podobania się - jak wszystkie kobiety - zre s ztą 
bez jakiegoś określonego celu, śmieje się z mojej słabości. 

GRIMAREST. VI E DE MOLl~RE 

... Urodziłem się ze znikomymi predyspozycjami do czułości , o ponieważ 

wszystkie moie wysiłki nie po t rafiły zn iweczyć moich skłonności miłosnych, 
postarałem się spróbować szczęścia, w tym stopniu oczywiśc ie , w jakim 
człowiek wrażliwy może być s zczęśliwym. Wziąłem żonę rzec można od ko 
łyski, wychowywałem ją z troskliwością, która dało powody do plotek o ja
kich zapewne słyszeliście. Ponieważ była jeszcze bardzo młodo, gdy i ą po 
ślubiłem, nie spostrzegłem od razu, że ma różne złe skłonności i byłem przez 
to iak sądzę mnie j nieszczęśliwy niż większość tych, którzy podeimują podob
ne zobowiązania. Toteż małżeń s two nie ostudziło moich zapałów, zauważy
łem jednak u mojej żony tyle obojętnośc i , że w końcu odkryłem całą bezuży 
teczność moich zabiegów. Bo to co ono czuło względem mnie, było bardzo 
dalekie od tego czego bym pragnął, ab~ być szczęśliwym . Robiłem sobie wy
mówki z powodu delikatności, która mi się wydawola śmieszną w sytuocii 
męża, i przypis ywałem jei ws tydliwości to - co było w rzeczywisto śc i bro
kiem czułości dla mnie. Miałem jednak zbyt wie le powodów, aby się spo
strzec, że iestem w błędzie, n szo/ono namiętność jaką zapłonęło wkrótce 
potem do hrabiego de Guiche narobiła zbyt wie le hałasu, abym mógł pozo
stać całkiem spokojn y. 

Spostrzegłszy to, nie zaniedbywałem niczego, aby się przezwyc iężyć, za 
uważywszy zupełną niemożność dok.onan io w niei jakieiś przemiany. W t ym 
celu wytężyłem wszystkie siły mojego u mysłu. Przywołałem na pomoc 
wszystko co mogłoby posłużyć no moią poc iechę . Pat rzy łem no nią iok no 
osobę, która na całą swoją ozdobę miało swoją niewinność i która utraciło 

ją przez niewierność. Powziąłem postanowienie, że odtąd będę żył z nią jak 
człowiek uczciwy, któr y ma żonę kokietkę, lecz jest przekonany, cokolwiek by 
o tym powiedzieć, że jego reputacja nie za leży od je j złego prowadzenia się. 
Było mi jednak przykro widzieć, że osobp nienadzwyczajnej urody, i która 
mojej edukacji zawdzięczała trochę rozumu jaki jej przyznawano, niweczyło 
w 1ednej chwili całą moją filozofię. W jej obecności zapominałem o wszyst
kich moich postanowieniach, o pierwsze słowo obrony przekonywały mnie tok 
dalece, że moje pretensje były bezpodstawne, że prosiłem o przebaczenie 
z powodu własnej podejrzliwości. 

Ale cała moja dobroć bynajmnie j jej nie zmieniła. Zdecydowałem się więc 
żyć z nią jakby. nie była moją żoną; ale gdybyście wiedz ieli co ja cierpię, 
żałowalibyście mnie. Moja miłość doprowadziło mnie do takiego stanu, że 
ze współ~~uciem wchodzę w jej położenie; i kiedy uświadamiam sobie jak 
trudno m1 1est przewyciężyć to co czuję dla niej, mówię sobie jednocześnie 
że i ono mo może podobne trudności z pozbyciem się kok ieterii ; większq 
mam ochotę ją żałować niż ganić. 

Wy mi powiecie zapewne, że trzeba być szalonym, żeby kochać w ten spo
sób, ale co do mnie sądzę, że istnie je tylko jeden rodzaj miłości i że ludzie 
którzy nigdy nie czuli czegoś podobnego nigdy nie kochali naprawdę. Wszyst~ 
kie. ~prawy świata pozostają w jakimś związku z nią w moim sercu; moje 
mysl1 są tak dalece nią zajęte, że gdy jej nie ma, nic nie jest w stanie mnie 
rozerwać. Gdy ją widzę wzruszenie i poryw, k tóry można odczuć, ale którego 
nie sposób wyrazić pozbawiają mnie rozumu. Nie widzę już jej wad, widzę 
tylko to co w niej jest miłe . 

PAMFLET NA SŁAWNĄ AKTORKĘ 
(przypisywany Molierowi) 

... Nienawidzę ludzi małodusznych, którzy przez zbytek przezorności nie śmie
ją nic przedsięwziąć. 

ALFRED SIMON 
Moliere par Lui-Meme 
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ALFRED SIMON 

MOLIER A TEATR 
WSPÓLCZESNY 

Teatr Moliera przeżywał w XVIII w ieku kryzys, który trwał jeszcze w cza
sach Musseta. W połowie XIX stulecia przywłaszczył go sobie sys tem szkol
ny, który łqczqc w jedno rezonującego moral istę wolter i ańskiego i melancho
lijnego romantycznego marzyciela, przedstawi ł go pokoleniom liceal istów jako 
mędrka apoloQ.etę mieszczańskiego zdrowego rozsądku. Comedie-Franc;aise, 
nazywana Domem Moliera, przez całe dz i e siąt k i lat, nie uczyn iła nic, by ode
brać go belfrom i przywrócić żywemu teatrowi. Dopiero Gustave Lanson -
profesor uniwersytetu, który zanalizował rolę farsy w komediach Moliera 
i wielki odnowiciel teatru J. Copeau, zwróci li Moliera prawdziwej scenie. Po 
nich przyszli Charles Dullin (Skąpiec , 1921) i Louis Jouve t (Szkoła żo n, 1936), 
którzy stworzyli nowq tradycję, nakazując każdemu widzowi zapomn i eć o ofi
cjalnych schematach i oklaskiwać „ Moliera teatralnego" . Ten Molier towa
rzyszy nam do dziś dz ięk i znaczącym opracowaniom teoretycznym, a przede 
w szystkim dzięki wybitnym inscenizacjom: „ Mizantropa" (J. L. Barrault , 1955, 
Pierre Dux, 1959), „Swiętoszka" (Jouvet, 1950, Planchon, 1963), „Skąpca" 
(Jean Vilar, 1952), „Don Juana" (Louis Jouvet, 1947; Vilar, 1953; Antoine 
Bourseiller, 1967). 

W rzeczywistości cały teatr Moliera mieści się we współczesnym nurcie 
życia teatralnego. Można całk iem bezstronnie stwie r.d zi ć , że spośród trzech 
wielkich klasyków francuskich (Corneille, Molier, Racine) Molier grywany jest 
najczęściej i najlepiej. Tak jak Szekspir, jednoczy on publiczność awangar
dową i popularną. Jest jednym z tych głębok i ch luster, w których współ
czesny teatr ogląda swoją przeszłość. 

J. L. BARRAULT 

,,MIZANTROP'' 
„M izantrop" jest zapewne najp i ękniejszym ze wszystk ich utworów Moliera i teatraln ie 

najdz iwn iejszym. Niektórzy tw i erdzą , nawet, że jest już na same j gran icy teatru ... Ale jakże 
pięk ny repertuar można by stworzyć , gromadząc a rcydz ieła, które mają opinię „ nie tea
tra lnych". 

„ Mizantrop" jest isto tnie „ szeregiem moty wów humanistycznych , opartych na seri i sprzecz
nośc i" (jest t o formula Jacques Copeau)3. Oprócz znakomitej sytuacj i komicznej ustalonej 
na począ tku , prawic nic s ię tu nie dzie je : pozwolił o to zapewne Molierowi rozwinąć nie 
intrygę, lecz charaktery i wyprowadzić swe dz i e ło na wysok i poziom, k tóry s ię l ak podobał 
Boi leau ' · Dlatego też n iełatwo było tej sztu ce „wystartować" w momencie premiery. Była 
to zapewne sprawa nowatorstwa i wi adomo, że dla poparcia tego niełatwego sta rtu „Mi
zantropa" mus iał Molier napi sać w c iągu ki lku dni „ Lekarza m imo woli" i oddać go do 
programu dla zabezpieczenia dochodów. 

W iadomo też , że „Lekarz m imo woli" pilotował w pewnym stopniu „M izant ropa" i w ia
domo, że Molier (któremu na tym dz iele bardzo zależało), gdy spektak l zosta ł iuż spo
pula ryzowany, miał odwagę wycofać „Lekarza mimo wol i" by sprawdz ić czy „ M izantrop" 
zd oła s ię już sam utrzymać no afiszu. 

Czas potrzebny no zosymHowon ie tej „nowości" był zapewne wystarczo iący, gdyż „ Mi
zantrop" utr zyma ł s ię - chciałem powiedz ieć - no morzu ; od czasu Moliera nie przestał 
się c ieszyć nieprzerwanym sukcesem. 

„Mizantrop" ma jeszcze i tę właściwość , że nie wiadomo czy ma wzbudzać śm iech, czy 
te ż płacz . To oczyw iste, że sytuacjo Alcesto jest grotesk owa, że wyn ika ze sp rzeczności ; 
człowiek, który się uważa za czys tego, zakochuje się w kobiecie żyjącej w środowisku , 
gdzie królu je obmowo, ka lumnio i złość , lecz jego zachowanie jest tok szczere, i ż nie
moż liwym byłoby - ty lko śm iać s ię z niego. 

z drugiej strony Ce lirneno do tego stopnia reprezentuje „w ieczną kobiecość' ', że je
s teśmy w pełn i wyrozum iałości dla jej wybryków. Efekt różn ych sytuacj i, rozw in ię tych 
w „ Mizantropie " dokonywa się, by użyć term inu malarskiego, w „barwach z łamanyc h'', a co 
najbardz ie j uderza w tej zad ziwi ającej sztuce - to partie m iłosn e . S taraliśmy s i ę wysta
wiając „ M izantropa" u wy datnić te właś nie par t ie: A lcest zak och any w Cel imenie jest w rze
czyw i sto ś ci r ozm iłowany w całe j lud zkośc i , gdyż nienaw idzi ludzi tylko dlatego, że zanadto 
ich kocha; Fil int jest znów zakochany w Elioncie , o Elionto i Arsena równ ocześn ie koc hają 
Alcesto. 

I n spirowało nas także „graficzna" czy stość pisarstwa Moliern w te j sztuce. S ta raliśmy 
się da ć reży se rii lini ę graficzną , która próbu je być równie czys ta, jok tamto pisarstwo -
n iby kor ty tytułowe um ieszczone no czele oryginalnej edycji dzie ł wielkiego naszego pa
trona. 

I c hoc iaż postać Alcesta, jak wszystkie w ie lkie figury teatru jest niemal n iemożl iwa do 
zagrania, a Celimenę równie trudno u j ą ć scenicznie , pozwalamy sobie dzis iaj zaprezento
wać „ Mizantropa", przez miłość do Moliera i dla zł ożenia mu raz jeszcze hołdu : hoł d u 
naszego zopoł u i szczerości. 
(1954 r.) 

' Jean Loui s Barr ault (ur. 1910). ok lor, wyb ln y reiyse r leotru francu sk iego, d yrektor zespołu „Co mpagnie 
M0-d e lein c Rena ud - Jean Lou~s Ba-r ro.u l t''. 

c c zrow1ek stroniąc y od l ud.Zł ,so mol n1 k, odludek . 
• Jacqu es Copeoo (1879-1949) , ol< lor , dyrektor teotru, uznowony za odnowiciele sceny fra ncuskiej no 
począt k u XX w ieku. Powszechnie uwoi:o 'Się , ż e ca ły ruch odnowy 11eat ro l ne;, o ż d o la·t 50-l yc h w ywod zi s i ę 
od niego. 

• N icola s Boilea u (1 636-1711 ), ·wspólozesny Mol ierowi poeto , sat yryk , m i los11fk, zna wca i kry tyk literc;11c.ry , 
h1$t ori 0\l rol k r(> la Luąwiko XIV. 



TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI 

,,MIZANTROP'' 

„Mizantrop" jest obok „Tartufe" szczytem twórczości Moliera, zarazem sztu
ką, którą ze wszystkich sztuk Molierowskich najwięcej się zajmowano, która 
zrodziła najwięcej sprzecznych sądów . Jest w teatrze Moliera tym, czym 
HAMLET w teatrze Szekspira. Bo też ze wszystkich dzieł Moliera jest to dzieło 
najbardziej złożone, a „dwa wieki komentarzy i wykładów zaciemniły je 
jeszcze", jak powiada sceptycznie Juliusz Lemaitre. 
Cała twórczość Moliera jest owocem doświadczenia życia; z doświadcze

nia tego zbierał musującą pianę w formie wesołości, ale na dnie zostawał 
osad goryczy. I przyszła chwila, że tej goryczy nazbierało się tak dużo, że 
Molier musiał wybuchnąć. „Mizantrop" jest ze wszystkich jego sztuk najbar
dziej bezpośrednią, najbardziej osobistą. Składało się na nią zapewne całe 
życie Moliera, ale zwłaszcza lato ostatnie. Od pierwszej chwili swych tryum
fów w Paryżu, zwłaszcza zaś od „Szkoły żon", Molier żyje w ogniu walki; 
o w walce tej, jak widzieliśmy, przeciwnicy nie żartują i nie przebierają 
w środkach . A i same tryumfy jego też musiały mu ciążyć. Zaszczycony 
łaską i prote kcją króla, noszący (po ojcu) urzędowy tytuł „tapicera i poko
jowca J.K.M." (tym jedynie tytułem określa Moliera akt zgonu), stykał się 
poniekąd z najwyższym towarzystwem dworskim, trotkowany na wpół po 
przyjacielsku, zapraszany, goszczony. Ale można przypuszczać, że .fen wie
loletni cygan, co jak ptak swobodny przebiegał gościńce Francji no czele 
oddanej sobie zgrai, nieraz musiał się dławić tym pańskim chlebem. ( ... ) O ile 
tedy wie lka walka o ideały zostawiła w duszy Moliera osad goryczy, oburze
nia i wzgardy, tak znów codzienne życie mu siało się znaczyć częstymi ata
kami zniecierpliwienia, niesmaku. Możemy sobie wyobrazić, iż nieraz Molie r 
burzy się wewnątrz przeciw tym salonowym igraszkom i ceremoniom; iż go
rąca, porywcza jego natura dławi się w tym stroju drobnej towarzyskiej obłu
dy. Równocześnie zaś - obserwuje: ta niesłychanie czuła matryco, odbija
jącą w nim „komedię ludzką", chłonie wszystko i bez przerwy. Już w „Impro
wizacji w Wersalu" mamy niejako zapowiedź komedii, której treścią będzie 
salon: 

•.. czy sądzisz, że ... wyczerpał cały stek ludzkich śmiesznostek? ... No przy
kład tych, co sobie w oczy świadczą czułości , ledwie zaś plecami odwrócą 
się do siebie, obdzierają się żywcem ze skóry najdowcipniej w świecie? etc., 
etc. 
Komedią tą będzie MIZANTROP. ( ... ) 
W tej analizie momentów, które przygotowały powstanie „ Mizantropa", 

przychodzimy do jednego z najważniejszych: do małżeństwa Moliera. Ma ono 

, 

tu podwójne znaczenie: raz, iż dzięki niemu Molier poznał osobiście wszystkie 
męki i szaleństwo nierozsądnej miłości; po wtóre, iż małżeństwo to stano
wiło ów słaby punkt, w który najboleśniej i najbardziej nieomylnie mogli tra
fiać jego wrogowie. . . 

Pożycie Moliera nie było szczęśliwe. Talent i urodo Armondy zyskały jej 
od razu niezmierne powodzenie i otoczyły chmarą wielbicieli, włośnie spo
ś1 ód tych dworskich fircyków, których Molier ośmieszał tak zawzięcie. Molier 
cierpiał bardzo; raz po raz przychodziło do burzliwych scen, z których poeto 
wychodz i ł zwyciężony urokiem i zręcznością kobiety. ( ... ) 

W epoce wystawienia „Mizantropa" stosunki między małżeństwem były tak 
naprężone, iż widywali się i mówili z sobą jedynie na scenie. Molier grał 
Alcesta, Armanda Celimenę. 
Wśród takich to trosk i namiętności płynęło życie Moliera, wypełnione tak 

gorączkową czynnością. jak mało które. W zamian za życzliwość króla musiał 
być gotów na każde skinienie; często w dwa tygodnie trzeba było napisać 
sztukę i przykroić do dworskiego widowiska. Równocześnie z pracą autorską 
praca dyrektora teatru, reżysera, aktora! A i na tym polu nie brakło goryczy; 
dość wspomnieć odstępstwo Racine'a.„ Wśród tego zdrowie Moliera od daw
na już poważnie nadwerężone. Choroba piersiowa drążyła już ten organizm; 
tuż przed wystawieniem Mizantropa Molier zmuszony był na dwa miesiące 
zamknąć swój teatr. Bywały okresy, w których żył jedynie mlekiem; coraz 
cięższy rozstrój nerwowy kazał mu się usunąć w zacisze wiejskie pod Pa
ryżem . 

Mizantrop jest najbardziej o s o b i s ty m utworem Moliera; dlatego też 
znajomość okoliczności życia pisarza zdawałaby się nader cenną dla zrozu
mienia tego utworu. Ale stało się, iż znajomość ta, zamiast objaśnić problem 
„Mizantropa", przyczyniła się niejednokrotnie do jego zamącenia. Wielki cień 
Moliera padł na ten utwór i powiększył n ie skończenie figurę Alcesta. $wia
domość, ile strzępów duszy samego pisarza znalazło się w tych wierszach, 
przesłoniła poniekąd wszystko inne: satyrę mizantropa, jaką napisał Molier, 
zmien i ła w jego apoteozę. ( ... ) 

Fabuła tej sztuki, tak pełnej przez swą treść wewnętrzną, jest dość nikła. 
Alcest, na wskroś prawy i dzielny młodz i en i ec, nie może się pogodzić z ukła
dem świata : fałsz, obłuda, zdawkowe pochlebstwo, wyrozumiałość dla złego, 
słowem, wszystko, co widzi co dzień dokoła siebie, mierzi go i utrzymuje 
w stanie ciągłego podrażnie nia. Usposobieniu temu dają tym żywszy akcent 
osobiste pobudki: przegrany wbrew oczywistej słuszności proces oraz namięt
na miłość do pięknej Celimeny, stanowiącej wcielenie tych nienawistnych 
Alcestowi światowych wad i powabów. ( ... ) 

Ponieważ „Mizantrop" jest przede wszystkim komedią charakterów, trzeba 
nam zatem poświęcić parę słów ich analizie. Zacznijmy od Alcesta. 

Alcest to natura na wskroś szlachetna; prawość, szczerość, prostota, bez
interesowność - to jej cechy. Obce mu jest modne rozwydrzenie salonów; 
jak w poezji szczerość rozstrzyga dlań o wartości utworu, tak w miłości jest 
to człowiek z jednej sztuki: daje całe serce i żąda wzajem całego. Alcest -
to chodząco prawda. 



Jakże się tedy dzieje, iż ten Alcest przy wszystki ch swych przymiotach od
grywa przez cały ciąg akcji dość komiczną rolę, z końcem zaś zostaje sam, 
skrzywdzony, zdradzony, spotwarzony, zgorzkniały, nie widząc dla siebie 
miejsca innego niż no „pustyni"? Odpowiedź Moliera brzmi: dla broku rów
nowagi, dla broku tej domieszki sceptycyzmu, jaką daje doświadczenie; dla
tego, że żąda od ludzkości zbyt w iele i zbyt bezwzględn i e . To jedno. A dru
gie: iż jest w życiu jakieś tajemnicze prawo, które prze szlachetne natury 
tom, gdzie czeka je cierpienie. A trzecie; iż charakter Alcesta, mimo że zacny 
i prawy, nie jest wyłącznie z najczystszego kruszcu ; inaczej Alcest byłby 
abstrakcją, o nie żywym człowiekiem, Molier zaś tworzy zawsze żywych lu
dzi. Alcest posiada tedy wady, i to wody śc iśle związane z jego zaletami. 
Albowiem zalety od wad dzieli nieraz dość nieuchwytna granico; nie zawsze 
są to dwa przeciwległe bieguny; częśc iej, w życ i u , jest to kwestio proporcji 
i właściwego użytku. Stałość zasad łatwo wyradza się w upór, godność 
w dumę , prawdomówność w brak de li katności ... To, co jest wzniosłe w wiel
kich okolicznościach, może się stać śmieszne w drobnych. ( ... ) 

I w istocie Alcest z tymi zasadami i z tym usposobieniem niezdolny jest 
żyć w społeczeństwie. Czy możemy go sobie wyobrazić no jakimkolwiek 
z wybitnych stanowisk, do których powołują go jego talenty i prawość cha
rakteru? Nie. W każdej sprawie miałby do czynienia z ludźmi; każdą bodaj 
najważniejszą, naraziłby tedy na szwank dla loda błahostki, dla sonetu 
Oranta. Czyli że człowiek, powołany może do wysokich przeznaczeń, strawi 
życie na jałowych dąsach - dla braku równowagi. 

Ale życie doje Alcestowi drugą, jeszcze dotkliwszą lekcję. Ten wróg świa
ta zakochał się wiecznym prawem kontrastu w istocie, będącej wad tego 
świata wcielonym obrazem : w powierzchownej, błyskotliwej, zalotnej Celi
menie. Alcest należy do typu, który zawsze ma urok w oczach kobiet: obok 
tych dworskich wymoczków, nawet obok zbyt zrównoważonego Filinta ori 
jeden jest tu pełnym mężczyzną, zdolnym do prawdziwego uczucia. Jego 
porywczość, jego wybuchy zazdrości pochlebiają kobiecie, dojąc zarazem pe
wien drażniący posmak niebezpieczeństwo; przy tym ujarzmić tego „ dzikie
go" A lcesta, którego wszyscy boją się po trosze, cóż za tryumf dla „snobki" 
Celimenyl I widzimy oto, co robi namiętność ; widzimy, jak ten dumny, draż
liwy Alcest wysiaduje dzień cały w salonie Celimeny, zbywany przez nią dość 
lekko, wodzony na pasku; jak wś ród zgrai jej adoratorów odgrywa dość po
cieszną rolę niedźwiadka oprowadzonego no łańcuchu . ( ... ) 

Motyw miłości, użyty tok, jak go tu użył Molier, jest czymś zupełni e 
nowym w teatrze francuskim i stanowi może największy „wynalazek" w tej 
komedii. „Mizantrop" jest tym stopniem, po którym teatr przechodzi od Cor
neille'a do Rocine'o. U Corneilłe'a człowiek panuje nad namiętnością; u Ro
cine'a namiętność nad człowie kiem. Ale między Corneille'em o Racine'em był 
Molier: on był tym, który wskazał drogę Racinowi, który pomógł tragedii 
przejść od szczytów heroizmu do ludzkiej prawdy. 

Alcestowi przydał Molier do boku Filinta; czy jako kontrast? Niezupełnie . 
Jeżeli chodzi o „mizantropię", to Filint posuwa ją może dolej od Alce sto. Ale 
roli Filinto nie trzeba rozumieć fałszywie , jak to nieraz czyniono. Filint nie 
jest bynajmniej oschły i nieużyty egoista. (E g o i s t ą w sztuce bywa raczej 

A ~cest, nig?y Filint). Fili~t, _wedle Moliera, to bardzo porządny i zacny czło
wiek. Jest 1de~lnym prz~J?c 1 e l em. Z l udźm i wyrozumiały, głodki, nie szafujący 
sercem, ole nie ~dmo""'.10J_ący zda~kowej monety uprzejmości, posiada jedną 
tylko słabo stk~ (_rnac_zeJ nie byłby zywym człowiekiem, tylko ideałem), częstą 
s ło~o~tkę ludzi inteligentnych_: lub_i się trochę bawić kosztem drugich. Stąd 
dr~~nrqc Alcesto P?rodoksom1, wciąga go na niebezpieczną drogę donkiszo
tem. Ale to bodaj Jedyna wada, jaką możemy znaleźć w Filincie. ( ... ) 

Wie:lką sztuk~ . Mo!ie_r~ jest, iż umie zawsze dobroć dla swych figur tło, 
no ktorym włosc1~osc1 ich charakteru występują w najpełniejszym świet le. 
Alcesta wprowadzi do salonu modnisi; i tu ubije dwa pt'1ki no jeden strzał: no 
tle tego salonu_ tym jos_k~owie j wystąpi karykaturalność pewnych rysów Alce
sta, ! o~ znowuz, z drugieJ strony, męska jego postać uwydatni czczość i licho
tę „ sw1atowego poloru". ( ... ) 

W P.aru . scenach defiluje przed naszymi oczyma wszystko, co można by 
d~ dz1s o. ~yc 1.u . towarzyskim powiedzieć. Cóż tedy widzimy? Ano cóż: targo
wisko proznosc1, obłudy , obmowy, sn o b izm u, oszczerstwo fałszu zo
l ~dwie mosko~onej n ienawiśc i , g łupoty , samochwalstwo, rozp~sty, pi~cze
n~orstwo, czy JO w iem ""'.reszcie ~zego? I tylko to? Och, nie! Molier nie jest 
nigdy zdawkowym morali stą~ posiada on w stosunku do życia owo przenikli 
w~, g~ę_b~k~ bezstronne sP.oJrzenie, które odbija w całym bogactwie grę zjo
w1s_k, r Jezelr uczy to tym, rz zmusza do zadumania się nad nimi. Zatem w sa
lonie tym -:- czy w życiu społecznym, którego salon jest zagęszczeniem -
dostrzega Jeszcze dwie rzeczy, które zeń wykwitły: l udzkość i wdzięk. 
. L~dzko~ć ~ to Filint. ~ilint - to ów dobroduszny sceptycyzm, gibkość 
rnt~ ~1ge~q 1 , kto~e poz:-voloJą żyć w świec ie i zachować własną indywiduol
nosc, nie urazoJąc 1 nre gwałcąc cudzej; pozwalają korzystać z czyichś zalet 
toworzysk~c h, -~och?wując w duchu sąd o charakterze: słowem, wszystko to, 
co ~p~o~ 1 a, rz_. mr.mo sp rzeczności interesów i charakterów ludzie mogą 
:-vspoł~~c , bow1c się z sobą i znajdować w tym duchową korzyść i przy
Jemnosc. ( ... ) 

~dzięk .- to C:elin;eno. Nakreś l ić wówczas, w owej surowej epoce cor
ne 1 lleowsk~ch _he r~1zmow, ten pierwowzór, którego trzechwiekowy rozwój spo
łecznego . zyc10_ nie ~doł.o'. wzbogac ić prawie żadnym nowym rysem, to też 
z p~wnosc1ą nie naJmnreiszy dowód geniuszu Moliera. Celimeno - to ów 
p;w1~n . odrębny krój inteligenc!i ko.bi:cej , lekkiej, zwinnej, przenikliwej, który_ 
rown_1ez w XVHI w. - uczyni z JeJ s o I o n u już nie miejsce płochej roz
ryw~•. ale wozne cen trum um~słowe i nada całej literaturze francuskiej jej 
s~o1 s !y'. ur~czy, ~horokter. Cel1meno - oprócz wiecznych pierwiastków ko
b1e~osc 1, ktorych Jest wcie leniem - to już owo nowoczesne z i n t e I e k t u
o I 1 z o w o n i e mi łości, s t warzające cały świat uroków i podrażnień o ileż 
trwalszych niż same podniety zmysłowe !( ... ) ' 

I zważmy głębok i rys tej komedii: no przekór wszystkim swym teoriom 
zos?dom, oburzeni~m ~ .osto_tecznie jedynym człowiekiem, z którym Alcest 
moz: pr~estowoć, J_est Fil rnt; J edyną kobietą, którą może kochać, Celimeno. 
c_zyz n:o~ł ten „ mizantrop" oddać większy hołd owemu „świ atu", którego 
rnenow1dz1? 
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lanko, koordynator procy artystycznej: Iwono Trzcińsko, inspicjenci: Ewo Przybyszewska, 
Doroto Ruśkowska, l żbieto Kotas, archiwistko : Małgorzato Kumor 
Dział Techniczny. Kierownik: mgr i nż . ANDRZEJ CZOP, remonty - inwestycje : inż. orch. 
Bo lesław Beroński, zespół obsług i sceny: Agnieszko Thingithu, Iwono Włudyko, Krzysztof 
Kulo , Jerzy Lisowski, Jacek Trojanowski, Pio tr Anyszek, Ado m Skierkowski, Adom Sowik, 
Mieczysław Kołacz , Roman Sorbion, Władysław Nowakowski, Andrzej Fronczak, Bo lesław 

Nosa l 
Dział Organizacji Widzów i Reklamy. Kierownik: MA RIA ADAMOWICZ, zespół: Jadwigo 
Kaczmarska , Hal ino Gottwa ld, Tadeusz Helbin, Mori on Dz iedzic, Stan isławo Witecka, Kry
styno Dziekan, Stefanio Buga j 
Dział Administracyjna Gospodarczy. Kierownik : ELŻB IETA MYTYCH , zespól : Boże n o Jozgor , 
Jon Kowalczyk, Józef Drogosz, Jerzy Meus, Ireno Cioputo, Grażyno Ch wistek, Ludm iło Wi l
kosz, Heleno Wicher 
Dział Księgowo-Finansowy. Główna Ks ięgowo: ANNA KORZYCKA-SUDOŁ , zespól: Jadwigo 
Boran, Zofio Bogusz, Lucyno Buławko 
Kancelar io: Elżb ieta Smurzyńsko . Zespól : Andrzej Bernaś - kierowco 
Samodz ielny referat kadr: mgr Kam ilo Pajor, radco prawny mgr Elżbieto Wącho l 

Sceny Teatru: Rynek Główny 1, ul. Bohaterów Stalingradu 21 li p. 
Dyrekcja i administracja: ul. Bohaterów Stalingradu 21 li p. 
tel. 21-41-20, 21-56-46, 21-45-71, 22-75-88 w. 148 
Organizacja widowni: ul. Bohaterów Stalingradu 21, tel. 21 -55-25, 
21-50-16 

Cena: 50 zł 
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