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Służyć za zwierciadło naturze, 
pokazywać cnocie własne jej ry.ry, 
złości żywy jej obraz, a światu 
1 duchowi wieku postać ich i piętno. 
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Najbliższa premiera: 
Hermann Hesse 
Wilk stepowy 

W. Shakespeare 

Dyrektor Naczelny t Arrysryczny 
Tadeusz Bradecki 

Molier 

PRZYJAŹŃ BEZ PRZYJAŹNI 
Panu hrabiemu de Saint-A/bans 

Przyjrzyjmy się uwaz01e naturze tych więzów jedy
nych, które się tak usilnie zachwala, a stwierdzimy, że 
je kształtować zwykła czarna melancholia, kształtująca 
wszystkich mizantropów. W istocie, poprzestawać na 
miłości do jednego tylko człowieka znaczy skłaniać się 
do nienawiści względem wszystkich innych; to, co 
uchodzi za podziwu godną cnotę wobec osób prywat
nych, jest więc potworną zbrodnią wobec ogółu. Kto 
nam zabiera obcowanie z ludźmi, narzucając wyłącz
ność, którą trzeba odwzajemnić, nawet jeśliby miał 

duże zalety, zabiera nam więcej, niż sam jest wart. 

Charles de Marquetel de Saint-Evremond, 1680 



Jan Kott 

OD MOLIERA DO MROŻKA 
O współczesnościach Moliera 

( ... ) w tej właśnie pierwszej scenie Mizantropa, wielki 
aktor Mole, który grał Alcesta jeszcze pod koniec 
siedemnastego wieku, łamał krzesło, na które rzucił 
się wpadając na scenę. Od tej kwestii rozpoczyna się 
w teatrze aktorskie postawienie roli Alcesta. I typ 
aktorstwa jest jednocześnie interpretacją. Są dwie 
takie podstawowe interpretacje roli Mizantropa. Na 
choleryka i na melancholika. Mole był cholerykiem 
i złośnikiem, łamał krzesła, był przede wszystkim 
śmieszny . Był właśnie „żółciowym kochankiem". Ba
ron, który objął rolę Alcesta po Molierze, był melan
cholikiem. Był godny, szlachetny i ironiczny. Grał 
w kostiumie z zielonymi wstążkami. Od Barona 
wywodzi się tradycja Alcesta intelektualnego i tragicz
nego, Alcesta pełnego pogardy i bólu. Taki Alcest 
mógłby być bliski jansenistom. Był kaznodziejski 
i nieprzejednany. 
Tradycja Barona jest starsza, ale Mole, zdaniem 
historyków teatru, był bliższy interpretacji tej roli 
przez samego Moliera. Molier grał z upodobaniem 
role błazeńskie. Jego Mizantrop był na pewno, przy
najmniej w środkach aktorskich, figurą komiczhą. 

1966 
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Celif!lenna t\nna Radwan Alcest - Krzysztof Globisz 

Zofia cle lncs-Lcwczuk, projekty kostiumów 



Charles de Marquetel de Saint-Evremond 

Co sądzi 
przyzwoity i mądry dworzanin 

o tej surowej cnocie i brudnej interesowności 

Przykro mi, panie, że cnota, nazbyt wymagająca, tak 
was poruszyła przeciw zepsuciu. Miejcież więcej po
błażania dla przywar albo napominajcie chociaż sub
telniej. 
Wiem, że rozum nam dano, żeby ustatkować nasze 
obyczaje; ale i rozum, niegdyś szorstki i chropowaty, 
z czasem wygładził się, dziś nie znajdziesz w nim 
zgoła dawnej surowości. Musiał być szorstki, bo 
inaczej nie zdołano by ustanowić praw, które chronią 
przed zniewagą i gwałtem; a złagodniał, ażeby stosunki 
między ludźmi stały się układne; wydelikatniał i nabrał 
ciekawości w poszukiwaniu rzeczy przyjemnych; życie 
bowiem należy umilić w tym samym stopniu, w jakim 
ma być bezpieczne i uczciwe. Toteż, mój panie, trzeba 
zapomnieć o czasach, w których surowość wystar
czała, żeby uchodzić za człowieka cnotliwego; obecnie 
gładkość, galanteria, wiedza o rozkoszy też należą do 
zalet. 
Co prawda nienawiść do złych czynów powinna 
zostać, dopóki świat będzie istniał; ale pozwoli pan, że 
subtelni nazwą przyjemnością to, co prostacy i nie
okrzesańcy nazwali zepsuciem; wypadnie więc cnotę 
pojmować inaczej, aniżeliby to wynikało ze starych 
poglądów, które naturalna dzikość zaszczepiła pierw
szym ludziom. ( ... ) 
Wśród tylu różnych interesów, nie lada to sztuka 
uniknąć przeciwieństw między ambicją i cnotą. Toteż 
należy cenić subtelnych ludzi, którzy sobie z tym 
zadaniem dają radę; należy czasami zadawalać się 

dobrem, choć nie jest całkowite, niekiedy zaś przy
stawać na mniejsze zło; nie trzeba żądać skrupulatnej 
prawości ani też zawodzić, że wszystko stracone, bo 
świat żyje w umiarkowanym zepsuciu. ( ... ) 
Tak więc, mój panie, niech świat taki, jakim być 
powinien, zaprząta waszą uwagę tylko do pewnego 
stopnia, ażeby świat, który jest, nie stał się nam 
wstrętny; tej ugodowości jednak niechaj zacni nie 
stosują wobec siebie. Bądźmy wyrozumiali dla innych 
i starajmy się własne błędy tępić; w głębi duszy 
przeciwni zepsuciu, traktujmy zepsutych bez odrazy, 
ażeby ludzie nam nie byli przeciwni. ( ... ) 
Zależało mi na subtelnych napomnieniach, bo znieść 
nie mogę waszej maniery, która przystoi raczej filozo
fowi albo zawodowym nabożnisiom i narzuca posęp
ną oraz dokuczliwą ocenę przywar. ( ... ) 
Panie, wasza mądrość jest zbyt czysta dla tak ze
psutych istot, zbyt wielka odległość was dzieli, żebyś
cie się mogli porozumieć. Poprzestańmy więc na 
osobistej zacności i nie obnośmy się z prawymi 
uczuciami, które innych mogłyby drażnić; wybierzmy 
sobie towarzystwo przyzwoite, lecz ludziom odmien
nego pokroju nie okazujmy wstrętu; tolerować bo
wiem trzeba różne osoby i obracać się wśród tych, 
które nam bardziej odpowiadają. 

Nie ma cnót zupełnych, a przecież tylko one czynią 
wam zadość, podobnie znam mało zbrodni krań

cowych, a właśnie jedynie one mogłyby uzasadnić 
wasz skisły stosunek do świata. ( ... ) 
Czas w niewielu słowach zamknąć, co zostało do 
powiedzenia o poglądach tak przeciwstawnych. 
Łączy je, mimo przeciwieństwa, wspólna cecha, po
glądy te utrzymują nas bowiem, każdy co prawda 
inaczej, w nadmiernym przywiązaniu do siebie sa
mych. Jedne głoszą miłość własnej cnoty, która nadaje 
się tylko dla nas i oddala od życia w społeczności; 

drugie każą nam dać nura w społeczeństwo, ażeby 



Le Misanthrope et Cilimene 

--------



prawa ogółu zużytk ować dla naszej wyłączne j ko rzy
ś ci. J eś li pierwszym damy posłuch, wszystk o będz ie 

dla nas zepsuciem w po równaniu z ideą cno ty, któ rej 
ludzie nie chcą stosować; j eś li zaś przeciwstawnym 
ulegniemy, wypadnie nam wyrzec s i ę ho no ru i przy
zwoito ści. Będz i emy ży li wś ród bliźnich, jak gdyby ś

my należeli do innego gatunku, obojętni na zalety, 
wo lni od pas ji, obcy rozkoszom, przej ęci w y łącz ni e 

naszymi interesami. Z jednej st rony - intencje zbyt 
czys te, z drugiej - nazbyt złe , ... j ednak że ludzio m 
łatwie j jes t wyrzec s ię do bra, któ re nie rodzi bezuży te

cznej cnoty, ani żeli znos ić skutki tak niebezpiecznego 
zepsucia. 1668 

Ludwi k X l \I w kostiu m ie Apo llona, ba let, X\1 11 w . 

Charles de Marquetel de Saint-Evremond 

O NASZYCH KOMEDIACH 
wyjąwszy sztuki Moliera, 

w których pamge prawdziwy duch komedii: 

Komedia nie jest bardziej uprzywilejowana od praw; 
choć wszystkie one powinny opierać się na sprawied
liwości, wykazują jednak szczególne różnice, uwarun
kowane różnym charakterem narodów, które dały 
początek ustawom. ( .. . ) jakże można tu pominąć 

temperament czy nie liczyć się ze sposobem bycia 
współczesnych, ilekroć pokazujemy im w teatrze 
obrazy życia codziennego? 
Obyczaj może sobie rościć pretensje do nie wiem jak 
wielkiej władzy, ale zasadnicze prawa niewątpliwie 
przyznamy rozumowi; niechże ten ostatni nie żąda 
jednak ścisłego posłuszeństwa, bo w rzeczach, które 
mają się jedynie podobać, to znaczy również w kome
dii, trudno byłoby od początku ulegać sztywnym 
zasadom i znosić rygory, skoro pragniemy tylko 
przyjemności . 

1676-77 
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Bóg rzeki, kostium z opery Ps)'chi, XVII w. Arsena - Alicja Bienicewicz 

Zofia de lnes-Lewczuk, projekt kostiumu 



Jan Kott 

TEATR I POLSKA 
Molier na nudno 

Kiedy mi wszyscy zgodnie twierdzili, że Alcest jest 
bohaterem pozytywnym, przeszedłem do pytań 

wprost. Okazało się, że wszystkie dziewczęta wolały
by pójść za mąż za Filinta niż za Alcesta, że chłopcy 
jednogłośnie rozgrzeszyli Celimenę i przyznali jej 
rację. ( .. . ) 
Od dwustu lat toczy się spór, kto ma rację: Alcest czy 
Filint. ( ... ) Z kim solidaryzuje się Molier? Ze szlachet
nym, zapalczywym i naiwnym gwałtownikiem praw
dy, który dokonać chce rewolucji moralnej w salonie, 
raz po raz strzela głupstwa i na życie pustelnicze 
próbuje namówić najbardziej uroczą i rozkapryszoną 
młodą wdówkę w Paryżu? Na pewno nie. Molier 
nigdy nie rezygnował ze zdrowego rozsądku. Z przy
zwoitym i zacnym Filintem, ale układnym, pustym 
i miałkim jak cały światek salonów? Również nie. Po 
co byłaby cała ta komedia? 
Molier ośmiesza naiwnego Mizantropa i z całą jasno
ścią pokazuje mierność Filinta. Nie solidaryzuje się ani 
z jednym, ani z drugim. Solidaryzuje się natomiast 
w pełni z zapiekłą goryczą Alcesta, z jego porywami 
szlachetności, jaką wkłada mu w usta. 

1954 

Krzyszrof Globisz (Alcest) i Jerzy Grałek (Fi lint) na próbie Mizantropa 
fot. Wojciech Plewiński 



Jan Kott 

OD MOLIERA DO MROŻKA 
O wspólczesnościach Moliera 

Molier był mądrzejszy od nich obu, od Alcesta i od 
Filinta. Ale taka mądrość jest bardzo gorzka. Ten 
spór jest nierozstrzygnięty i nie może być rozstrzyg
nięty . W końcu sprowadza się nie do wyższości 

intelektualnych racji, ale do wyboru. Alcest wybiera. 
Odmawia zgody na świat, jak bohaterowie Racine'a. 
Figura komiczna stała się bohaterem tragicznym. Ta 
sztuka, tak pozornie obiektywna, jest najbardziej 
osobista. Alcest wybiera za Moliera. Molier wiedział, 
że dyrektor teatru nie może wyjechać na pustynię. Że 
nie może ani odejść, ani uciec. Znał wszystkie racje 
Filinta, ale Alcesta pisał na pewno w pierwszej osobie. 
Dał mu świadomość własnej klęski. Z tą różnicą, że 

był nie tylko Alcestem. („.) 
Jest jakaś zadziwiająca niewspółmierność między tą 

klęską Alcesta i tym wszystkim, co się rzeczywiście 

wydarzyło. („.) Nic się właściwie nie stało i wszystko 
zostało rozegrane. Wszystko w tej sztuce jest prze
zroczyste, ale jest to przezroczystość wody. Nic nie da 
się wziąć w ręce, wszystko umyka, widać tylko dno. 
Z całą przeraźliwą ostrością. 

1966 

Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 
ul. Jagiellońska 5 
31-010 Kraków 
Dyrektor Naczelny i Arrysryczny 
tel. 212977 
Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych 
tel. 213353 
Sekretariat 
tel. 212977, 213353 
fax 213353 
telex 32 64 83 stary pl 
Duża Scena 
pl. Szczepański 1 
kasa biletowa ul. Jagiellońska 3 
tel. 22 40 40 lub centrala tel. 22 85 66, 22 87 63, 22 80 20 
Scena Kameralna 
ul. Starowiślna 21 
kasa biletowa ul. Starowiślna 21 
centrala tel. 21 19 95, 21 19 98 
Ma/a Scena 
ul. Sławkowska 14 
tel. 215976 
kasa biletowa ul. Jagiellońska 3 
Sala im. Heleny Modrzejewskiej 
pl. Szczepański 1 
kasa biletowa ul. Jagiellońska 3 
Kasy biletowe prowadzą sprzedaż: 
- wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota 

10° 0 - 13° 0 i 17° 0 - 19° 0 oraz 2 godziny przed spektaklem 
- niedziela 17° 0 - 19° 0 oraz 2 godziny przed spektaklem 
- przedsprzedaż rozpoczyna się 5 dni przed spektaklem 
Organizacja Widowni 
ul. Jagiellońska 3 
rezerwacja biletów indywidualnych i grupowych 
codziennie z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych 
8° 0 - 16° 0 , w soboty 8° 0 - 13° 0 

tel. 22 40 40 lub centrala tel. 22 85 66, 22 87 63, 22 80 20 
Muzeum Starego Teatru 
pl. Szczepański . 1 
centrala tel. 22 85 66, 22 87 63, 22 80 20 
czynne na godzinę przed przedstawieniem w czasie antraktu 
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Solo obo;o1µe Mariusz Pędzia/ek 
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PREMTERA NA SCEN TE KAMERALNEJ' W DNIU 27 MAJA 1992 ROKU !!! 



Pieklo, pro jekt deko racj i operowe j, XVI! w. 

Nie wiem co znaczy trar(yr:Ja wystawiania Moliera - to 
solidnie obwaro1vatry wyff()Sf bezdusztrych skrupulantó1v, 
zapewne także ludzka tęsknota do uniwersalnego wzorca, 
choćry ten nie istniał, ale także alibi, za którym można 
skryć swoją pustkę, starczą - bez względu na wiek 
- niesamodzielność. Jako dzieci XIX wieku wyrzuciliśmy 
z pamięci szaleństwa naszych pra, pra dziadków. 
Luffy, który współpracował z Molierem kazał swoim 
aktorom tańczyć, recytować, odgrywać scetry pantomimicz
ne, śpiewać dworskie arie, zawiesza! nad sceną fruwające 
postaci, a po scenie przebiega/i Indianie poltijąry na 

papugi ... Zamiast radości tworzenia, została nam gorzka 
wiedza, ciążąca mądrość, że nikt nie ma rar:Ji: ani Alcest 
w tragicznej walce ze światem, ale nie z sobą samym, ani 
Fi/int pogodzotry ze światem, ale chyba nie do końca z sobą 
samym. 
LIY"'ystarczą dwie osory 0 zadzierżgnął się dramat, trzy 0 
wślizgnę/a się intryga i wyziewy tego świata . To smutne, 
tragiczne, ale popatrzmy na to z r(ystansu, z perspektywy 
spokojnego zrozumienia, bo nie mamy gdzie uciec od nas 

. samych - zbioroiva pustynia nie istnir:je. 
Krzysztof Nazar 

Zofi a de lncs- Lcwcrnk , pro jekt deko racji do Mizantropa, 1992 


