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W Mizanlropie szaleńslwo i fałsz życia społecznego gniewają 
bohalera jak kogoś. klo czuje. że jego indywidualności zagrażają 
konwencje olaczającego świala. 

Allardyce Nicoli. Dzieje dramalu 



Tragiczni bohalerowie Moliera - Mizanlrop. Don Juan. rzuceni 

w świal głupców. złych i Jrapietnych. klórzy grają lu wa:lne role 

dzięki lemu. Ze posiedli lajemnicę powodzenia: lę mianowicie. ze 

miernola może sięgać po władzę na zasadzie przymierza - kiedy 

małość dogaduje się z małością . 
Wi.ele. ale chyba nie dosyć. mówiło się o lonie osobislym 

w dziele Mol i era. Kloś ze współczesnych pisarzowi zoslawd jego 

znakomily porlrel. Opowiedział. jaki niepokój w oloczeniu budził 
len człowiek milczący. kiedy przyglądał się ludziom w skupieniu 

swoimi przenikliwymi oczami. Bez uśmiechu na lwarzy. Śmiech bu

dził się dopiero na scenie. kieJy pisarz dokonywał ciężkich i slra

sznych porachunków ze świalem. 
Te porachunki były dlalego Lak lrudne. że Molier miał duszę 

prawie nielknięlą przez cywilizację chrześcijańską. Jego ideał świala 
był właściwie ideałem pogańskim. Wi.erzył bowiem. te człowiekowi 
przeznaczone jesl na lej ziemi nie cierpienie. ale szczęście. A przy 

lym nie b,,fo lo szczęście. mimo doświadczeń chrześcijańslwa. celem 

nieosiągalnym. W zasadzie można go dosląpić przy zachowaniu pro

slych zasad - prawości. lojalności i wzajemnej życzliwości. Jezeli le 

zasady slały się lak niezmiernie lrudne Jo wprowadzenia w życie. lo 

- lak ch}' ba Molier sądzi - dzieje się Lak właśnie z winy ludzi 

małych i plugawych. poJslępnych i głupich. klórzy ulrzymują się na 

powierzchni dzięki la kim cechom chara kleru. W spaniała kom<'dia 

molierowska zawiera prawdy gorzkie i okrulne - odkrywa bowiem 

mechanizm świala rządzonego przez głupolę i podłość. Jezeli nas 

mimo lo nie wlrąca w oslaleczny peS}'mizm lo Jlalego. te ukazuje 

jednocześnie wzniosłą samolność ludzi. klórzy lemu mechanizmowi 

próbują slawić op<)r. 

Szluce wyznacza się rozne zadania w imię celów doraźnych. 
klóre się nazywa nadrzędnymi. Zadania najważniejsze i chyba jedy

nie wazne wyznacza ona sama sobie. Są nimi uczciwe i bezwzgl<:Jne 

porachunki człowieka lworzącego szlukę ze świalem. Olóz w róż
nych okresach hislorii Molier ma na len lemal. na lemal owych 

porachunków różne rzeczy Jo powiedzenia. Czasem jego dzieła mówią 
duto. czasem niewiele lub milczą. Myślę. że w naszych czasach 

Molier ma Jo powiedzenia dużo. Nie umiemy jeszcze dokładnie 
nazwać lycb naszych czasów. Najczęściej używanym określeniem. lraf

nym chociaż bardzo ogólnym. jesl powiedzenie. że są lo czasy burz

liwe. Wszelkie zaś czasy burzliwe niszczą uslalone przez cywilizację 
zasady wspólzycia ludzkiego i zanim wylworzą nowe. olwierają łalwe 

okaz,je Jo działania ludziom. klórych działalność nie przynosi chwa

ły ludzkości. 
W lalach lak lrudnych i grunlownych przemian. przez jakie 

świal Jziś przechodzi. zanika świadomość. że cnoly wylworzone przez 

cywilizację ludzką w lrakcie lysiącleci - lakie jak lojalność. prawdo

mówność i w slopniu najwyższym dobroć - slanowią poJslawy. na 

jakich opiera się islnienie człowieka na ziemi. 

Bohdan Korzeniewski. Dlaczego Mo/;er. Tealr 1972 nr 13 



M izanlrop - człowiek slroniący od ludzi. unikający ludzi: sa

molnik. odludek. 

Słownik języka polskiego 

Pinez~i Miza~lropa p~osly człek odczuć nie zdoła: szluka la sla

now1 nalomiasl ulubioną rozrywkę dworu. każdy bowiem doszu

kuje się w niej wizerunku swoich znajomych. a bywa że i własnego. 
Johann Blias Scl1łegel. Zufal/Jge Gedanken 

uber die deulscke Sckaubiihne in llien 

) Lzanlrop akluałny jesl zawsze. gdy o syluacji człowieka decy

Jf 1 duje nie jego warlość osobisla. lecz przywileje. uprzedzenia. 

bezwzględność podslęp. 

Wojciech Natanson. Rierarchie i sy/wely 

M zanlrop lo w zasadzie sludium sprzeczności wyslępujących 
" człowieku między własną jego indywidualnością a wymaga

niami slawianymi mu jako anima/ socia/e. Szaleńslwa i fałsz życia 
społecznego gniewają bohalera jak kogoś. klo czuje. że jego indywi

dualności zagrażają konwenc,je olaczającego świala. 
Ałlardyce N1c0Jł. Dzieje dramalu 

Na pewnym poziomie kreacji skrępowanie logiką przeslaje być 
niezbędne. Nalchnienie unosi się. przeskakuje od szczylu do 

szczylu. nie lrzymając się ściśle marszruly. Mizanlrop jesl lakim 

właśnie łańcuchem wierzchołków. ledwie ze sobą połączonych. N ie 

zdziwiłbym się. gdyby jakiś profesor powiedział. że lo jesl do nicze

go. (..J arcydzieło wędrując po swej orbicie ukazuje się każdej gene

racji pod innym kąlem. Zajęcia ludzkości mogą ewoluować: gusly. 

idee mogą się zmieniać: ono jednak zawsze znajdzie drogę. by zapre

zenlować się w sposób. klóry nas dolyczy. W momencie powslania 

Ałcesl wydawał się śmieszny. a Fdinl był wcieleniem miary i rów

nowagi. Dziś jesleśmy przeciw Fdinlowi. a za Alceslem. Jego mizan

lropia lo miłość. Filinl jesl lyłko lelui. Pewne pokolenia będą 
wolały piosenkę króla Henryka: inne pochwałą sonel Oronla. 

Jean - Luis Barrault Moje spolkania z Mo/;erem. 

fragmenl lekslu umieszczonego w programie Tealru Sludio 

Bywają lakie przypadki. w klórych cała warlość sceny lkwi 

w jednej poslaci: rozdwaja się ona na naszych oczach. zaś jej 

rozmówca odgrywa rolę pryzmalu. jeśli lak wolno powiedzieć. umoż
liwiającego owo rozszczepienie. Moglibyśmy łalwo obrać błędną dro

gę. gdybyśmy doszukiwali się źródeł efeklu komicznego w lym. co 

oglądamy i słyszymy. w zewnęlrznej scenie rozgrywającej się między 
poslaciami. a nie w owej wewnęlrznej komedii. klórą jedynie scena 

la odbija. Kiedy Alcesl odpowiada Oronlowi dopylującemu się. czy 

jego wiersze są liche. za każdym razem z uporem lo samo: "Tego nie 

mówiłem„. lo powlarzanie lo jesl już komiczne. niemniej jesl rzeczą 
oczywislą. że Oronl nie wiedzie z Ałceslem zabawy. Jesl w Alceście 
dwóch ludzi. z jednej slrony "mizanlrop„. klóry sobie poprzysiągł 
mówić ludziom prawdę w oczy. z drugiej zaś szlachcic. klóry nie 

moze od razu wyzbyć się form grzeczności. czy leż po proslu porząd
ny człowiek cofający się w decydującym momencie. kiedy lo należało 
przejść od słowa do czynu. zranić czyjąś miłość ·Nłasną. zadać cier

pienie. lslolna scena nie rozgrywa się lu więc między Alceslem 

a Oronlem. lecz między Alceslem a nim samym. Spośród obydwóch 

Ałceslów jeden jesl golów wybuchnąć. a drugi zal:yka mu usla. gdy 

Lamlen ma wszyslko powiedzieć. Każdy okrzyk "Tego nie mówiłem!" 
oddaje wzraslając:y wysiłek. by zdławić coś. co prze nieuslępłtwie 
i ciśnie się na zewnąlrz. Ton lych okrzyków slaje się coraz gwahow

niejszy. albowiem narasla w Alceście coraz większy gniew nie na 

Oronla. jak zapewne sądzi. ale na siebie samego. I w len sposób 

sprężyna napina się od nowa. napina coraz silniej. prowadząc do 

końcowego rozprężenia. A więc mechanizm powlórzenia znowu jesl 

Laki sam. 

Henri Bergson. Śmiech. Esej o komizmie 



OJ Jwuslu lal loczy się spór. klo ma rację: Alcesl czy Fiłtnl. 
al bo raczej kogo Molier obdarzył swoimi racjami. C..JAlcesl 

jesl i musi być śmieszny. inaczej nie ma sporu i nie ma molierow

skiego Mizanlropa. 

Z kim solidaryzuje się Molier? Ze szlacbelnym. zapalczywym 

i naiwnym gwahownikiem prawdy. klóry dokonać chce rewolucji 

moralnej w salonie. raz po raz slrzela głupslwa i na :tycie puslełni
cze próbuje namówić najbardziej uroczą i rozkapryszoną młodą roz

wódkę w całym P ary:tu? N a pewno nie. Molier nie rezygnował ze 

zdrowego rozsądku . Z przyzwoilym i zacnym Ftlinlem, ale układnym. 
puslym i miałkim jak cały świalek salonów? Równiez nie. Po co 

byłaby cała la komedia? 

Jan KoH.Pisma wybrane. Pole/ recenzenla 

Barrauh w lrzeciej replice Alcesla odwraca się lyłem Jo Filinla. 

gwahownie lupie nogami. podnosi obie ręce Jo góry. slraszliwie 

przewraca oczami. Jesl figurą komiczną. W lym samym miejscu. 

w lej właśnie pierwszej scenie Mizanlropa wielki aklor Mole. klóry 

grał Alcesla jeszcze poJ koniec sieJemnaslego wieku. łamał krzesło. 
na klóre rzucał się wpadając na scenę. OJ lej kweslii rozpoczyna się 
w lealrze aklorskie poslawi.enie roli Alcesla. I lyp aklorslwa jesl 

jednocześnie inlerprelacją . 
Są dwie lakie poJslawowe inlerprelacje roli Mizanlropa . Na 

choleryka i na melancholika. Mole był cholerykiem i złośnikiem. 
łamał krzesła. był przede wszyslkim śmieszny. Był właśnie ":tółcio
wym kochankiem". Baron. klóry objął rolę Alcesla po Molierze. 

był melancholikiem. Był godny. szlachelny i ironiczny. Grał ctlPJl~~A.... 
w kosliu~ie z zielonymi wslązkami. OJ Barona wywodzi się lrady

cja Alcesla inleleklualnego i lragicznego. Alcesla pełnego po

gardy i bólu. Taki Alcesl mógł być bliski jansenislom. Był 
kaznodziejski. i nieprzejednany. 

Tradycja Barona jesl slarsza. ale Mole. zdaniem hislo

ryków lealru. był blizszy inlerprelacji lej roli przez samego 

Moliera. Molier grał z upodobaniem role błazeńskie. Jego 

Mizanlrop był na pewno. przynajmniej w środkach aklorskich. 

figurą komiczną. Do lej lraJycji sięgnął Barrauh w przeJsla

wieniu z roku 1954. Ucharakleryzowany był nawel na Moliera 

ze szlycbu MignarJa. Zachował charakleryslyczne wciskanie głowy 
w ramiona. klóre zanolowano w grze Moliera. Barrauh był 
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Osoby: 

ALCEST - JACEK sur 
ORONT - DARIUSZ KOAALSKI 

FILINT. przyjaciel Alcesla - JAN JUREWICZ 

CELIMENA - KATARZYNA KRZYSZKOWSKA - sur 
ELIANTA. kuzynka Celimeny - JOANNA WEGRZYNOWSKA 

ARSENA - MAŁGORZATA KALAMAT 

AKAST - ROBERT łUCJ/NIAK 

KLITANDER - MARCIN BRYKCZYŃSKI 

SŁUŻĄCY ALCESTA - KRZYSZTOF CYBIŃSKI 

Rzecz dzieje się w Paryżu. w domu Celimeny 

naprzód śmieszny. polem dopiero lragiczny. Ale był bardzo długo 
śmieszny. Był śmieszny jeszcze w czwarl:rm akcie. kiedy przez pół 
sceny biegł na kolanach oświadczając się Ełiancie. 

Śmieszność Alcesla była kamieniem obrazy dla Rousseau. 

AJcesl jesl śmieszny. a więc AJcesl zoslał ośmieszony. Ośmieszony 
zoslał człowiek szlachelny. a więc szluka jesl niemoralna. Ośmieszo
ny zoslał. żeby zabawić widzów. A więc niemoralny jesl lealr. Rous

seau odczylał Mi:zanlropa jako szlukę współczesną. Może nawel wię
cej - jako szlukę o sobie. (..J Tak dalece się ulożsamił z Alceslem. 

że przemawiał niemal jego własnymi słowami. Dalej Loczył rozprawy 

z Fdtnlem. klórym. być może. był dla niego wledy Lakże i Diderol. 

Pisał swój Lisi po definilywnym zerwaniu z nim przyjaźni. W padł 
w le same zasadzki. jakie na Alcesla zaslawił Molier. Oburzało go. 

że Alcesl jesl śmieszny. t oburzając się na śmieszność Alcesla. sam 

slawał się śmieszny. Zupełnie lak samo jak AJcesl. Był zreszlą prze

cież sam lakże i Alceslem. Chciał być "sobą" i żyć w świecie. Chciał 
być "sobą" i bywać w salonach. Można zmienić świal. ale nie można 
zmienić ani dworu. ani salonu. Ktedy się jcsl "sobą" na dworze albo 

w salonie. jesl się śmiesznym. Ałcesl uosabiał d]a Rousseau jego 

własne anlynomie, odrzucał społeczność, w klórej nie mógł tyć i bez 

klórej nie mógł tyć. Puslynia A1cesla jesl roussowskim slanem na

lury. Biografia Rousseau. jak pisze Bronisław Baczko. jesl parado

ksem przeżylym. Alcesl był dla niego jego własnym paradoksem 

chodzącym na lealralnej scenie. 

W lym samym roku 1758. kiedy Rousseau ogłosił swój Lisi 
o widowiskach. D1derol niemal ulozsamił się z Ft! inlem. W kaz

dym razie Fiłinl był mu o wiele blitszy. Był gwahownikiem 

i ideologiem. ale cenił wszysllte uroki salonu. I pamięlał 
długie godziny. jakie spędzał sam na sam zamknięly na 

_,.;;.-;-- klucz z Kalarzyną. Ftlinl. klóry wszyslko rozumie. był 
dla niego Fiłanlropem. czyli prawdziwym przyjacielem 

rodzaju ludzkiego: 

"Przypuśćmy. że nie rozlepiono afiszów zapowiadających Mi

:zanlropa i zagrano go bez ogłoszeń: cóżby się slało. gdyby 

Ftlinl miał lak zdecydowany charakler jak Alcesl? Czy widz 

nie mógłby słusznie zapylać. przynajmniej po pierwszej scenie, 

· gdzie nic nie wskazuje jeszcze. klo jesl główną poslacią. co 

się właściwie gra: Mi:zanlropa czy F1Janlropa? Jak unika

my lej lrudności? Poświęcamy jeden z konlraslowych cha

-·~· rałderów. W usla jednego wkładamy wszyslko. co go uwydal-



nia. a z drugiego robimy głupca i niezdarę. Ale czy widz nie 

odczuje lego braku. zwłaszcza gdy główny chara kler jesl ujemny. jak 

lo się dzieje w cylowan,ym powyżej przykładzie?" 
I dalej pisze: 

"Ale mimo lo pierwsza scena M1zanlropa jesl arcydziełem. 
Tak: ale niech się do niej weźmie człowiek genialny. niech da Pil in

lowi lyle zimnej krwi. slanowczości. wymowy. uczciwości. miłości do 

łudzi. wyrozumiałości dla ich wad. współczucia dla ich słabości. de 

ich mieć powinien prawdziwy przyjaciel rodzaju ludzkiego: i wów

czas nie zmieniając nic w roli Ałcesla zauważycie. że lemal szluki 

slaje się niewyraźny. Ale dlaczego lak nie jesl w rzeczywislości? Czy 

Alcesl ma rację? Czy Fdinl się myli?" 

Molier był mądrzejszy od nicl1 obu. od Alcesla i od Fd in la. 

Ale laka mądrość jesl bardzo gorzka. Ten spór jesl nie rozslrzygnię
ly i nic może być rozslrzygnięly. W końcu sprowadza się nie do 

wyższości inlełeklualn,ych racji. ale do wyboru. Ałcesl wybiera. 

Odmawia zgody na świal. jak bohalerowie Racine
0

a. Figura komicz

na slała się bohalerem lragicznym. Ta szluka. lak pozornie obiek

lywna. jesl zarazem najbardziej osobisla. Alcesl wybiera za Moliera. 

Molier wiedział. że dyreklor lealru nie może wyjechać na puslynię. 
Że nie może ani odejść. ani uciec. Znał wszyslkie racje Fiłinla. ale 

Ałcesla pisał na pewno w pierwszej osobie. Dał mu świadomość 
własnej klęski. Z lą różnicą. że był nie lyłko Alceslem. 

Don Juan eksperymenluje ze złem. prowokuje ludzi i Boga. 

w klórego nie wierzy. odrzuca wszyslkie konwencje i wszyslkie zasa

dy łamie. Alcesl chce mówić prawdę i zmienić Ceł imenę. Don Juan 

dzieje się między niebem i piekłem. cała akcja Mizanlropa rozgry

wa się w salonie. w ciągu jednego dnia. od ranka do wieczora. 

Klęska Don Juana jesl palelyczna i lealralna. klęska Ałcesla jesl 

właściwie lylko wewnęlrzna. ale przez lo może lak rzeczywisla. Jesl 

jakaś zadziwia,)ąca niewspółmierność między lą klęską i lym wszysl

kim. co się rzeczywiście wydarzyło. Przegrał proces. ale przecież 
może go jeszcze wygrać: Ceł imena nie chce z nim wyjechać. ale 

przecież golowa jesl wyjść za niego za mąż: nawel nie wiadomo. czy 

naprawdę była niewierna: plolkują w salonach. dlaczego nie mają 
plolkować w salonach? Dwór składa się z karierowiczów. pochleb

ców. zawislników i donosicieli. jakżeż inny może być dwór? Nic się 
właściwie nie slało i wszyslko zoslało rozegrane. Tyle lylko. że nie 

można żyć w lym kraju. 

Jan Koll. O współczesnościach Moliera 

N ajskrylszą polrzebą Perfekcjonisly jesl lo. by go kochano mimo 

jego niedoskonałości. W przeszłości miłość zoslała nierozerwal

nie związana z dobrym zachowaniem. W związku z lym Perfekcjoni

ści czują. że nie zasługują na miłość. jeżeli wykryją u siebie jakąś 

niedoskonałość. Trudno im uwierzyć. że parlner może ich pokochać 

lakimi . jakimi są. akceplując zarówno ich załely. jak i wady. 

W miarę pogłębiania się inlymności Perfekcjoniści przesa

dzają w ocenie swoich drobnych ułomności. "Co będzie. jeżeli się 

rozzłoszczę? Co się slanie. ,jeżeł i nie spodobają jej się moje gusly 

arlyslyczne?" Perfekcjoniści przyjmują robocze założenie. że jakiś 

aspekl ich przyzwyczajeń lub nawyków musi być odrażający dla 

parlnera. Podchodzą więc do inlymnych związków z napięciem wy

wodzącym się z ciągłego surowego konlrolowania siebie w nadziei. że 

uda im się ukryć wady. To wewnęlrzne napięcie wzmaga przekona

nie. że na przyjemność i szczęście lrzeba sobie zasłużyć i za pracować. 

a jeżeli zło wyjdzie na jaw. parlner odejdzie.C.J 

Perfekcjoniści poszukują związku idealnego. Trudno im zaak

ceplować fakt iż w lej samej osobie muszą być zarówno załely. jak 

i wady. Chcą się poświęcić doskonałości. klórą parlner wnosi do 

związku. Slawiają go więc na cokole. wybaczają mu słabości charak

leru i nie polrafią zauważyć mieszaniny cech dobrych i złych. Jeśli 

już raz doslrzegły w kimś zalely. liczą. że uda im się poprawić lo. co 

mniej korzyslne. leżeli slracą z oczu cele. Jakie chciały realizować 

w swoim związku lub zaczną odczuwać zagrożenie czy zazdrość. 

powróci skłonność do krylykowania wad parlnera. W poszukiwaniu 

ujścia dla nagromadzon,ych fruslracji zaczną konlrolować jego za

chowanie. slarając się ze złością przywołać go do porządku i zmusić 

do poprawy. 

Helen Palmer. bnneagram. lł. Helena Grzegołowska 



Pierwszy Mizanlrop. o klórym pisałem. był grany w roku 1954 
w Tealrze Kameralnym w W.:uszawie w przekładzie Boya. Al

cesl. "żółciowy kochanek". był grubym panem w średnim wieku. 

Miał wszyslkim wszyslko za złe. K1eJy pylałem Jziewczęla z mojego 

seminarium. kogo by wolały. Ałcesla czy Fiłinla. już nie dopowiada

łem. Jo łMka. czy za męta. odpowiedź była jednogłośna: Fiłinla. 
Chłopcy wybierali Celimenę. choć la młoda rozwódka była na sce

nie od nich wiele slarsza. ale grała ją za lo cudowna Romanówna . 

W roku 1966. kiedy reżyserował Mizanlropa Hubner. wybo

ry były inne. 1966. Dziesięć lal po Październiku. rok po Tangu 

Mrożka. dziesięć lal po Poemacie dla doros/ych Watyka. po debiu

cie Hłaski i B1ałoszewsLego. po pierwszym po wojnie wznowieniu 

Ferdydurke. W dwa lala po Liście 34 pierwszym zbiorowym prole

sc1e pisarzy i uczonych przeciwko cenzurze. 

Spór o Alcesla i Fdinla lrwa już od dwuslu lal. Jeszcze raz 

po lym nowym wznowieniu Mizanlropa spylałem moich sludenlów 

o ich wybory. Tym razem WSZ)'Scy byl i za Alceslem. Fdinl. Oronl 

i wszyscy z lych gości Celimeny lo byli leraz "oni„. Nawel Celimena 

była z "nich". "My". lo był Alcesl. klóry nie chciał bywać na "dwo-

rze . 

Był lo czas lealru aluzji. "Dwór„ lo było KC i jeszcze może 
Minislerslwo Kuhury. "Ten kraj jesl obłąkany. Jakżeż wysoki urząJ 
mote tądać. żebym zmienił zdanie o wierszach. Wiersze są okropne. 

nic na lo nie poradzi tadna władza" . To niemal dosłownie z Molie

ra. Mote lrochę. i lo za sprawą prozy. wyoslrzone. I jeszcze: "Bardzo 

jesl niedobrze z nami i cl1cą pana zamnkąć„.„ - przyjęle oklaskami. 

Wszyscy wiedzieli. o co chodzi. 

Ten spór o wiersz w lym roku 1966 znaczył o wiele więcej. 
Alcesl był dysyJenlem. "Jeslem w zgodzie ze sobą„. Krylyk ma dwa 

wyjścia: albo pisze. co myśli. albo myśli. co pisze.„ Alcesl chciał 
mówić. co myśli. 

Jeteli Alcesl. Ledy przekładałem prozą molierowskiego Mi

zanlropa. mógł się wydać porlrelem Jysydenla. lo czyim porlrelem 

jesl leraz po niespełna lrzydzieslu lalach oJ premiery w krakowskim 

Tealrze Slarym. 

"Mam jut dosyć waszego świala i waszej obłudy. Kiedy wra

cam do domu. lrzęsę się ze złości. przysięgam sobie. te więcej nie 

wyjdę na miaslo„.„ I jeszcze: "Zaczynam nienawiJzieć galunek l uJz

ki. Jedni są podli i złośliwi. drudzy bez charakleru i godności. Nic 

ich nie oburza. na wszyslko przymykają oczy. Tłumaczą . te laki jesl 

świaL. 

Cełimena wróciła właśnie z Par)'Ża w nowym modelu od 

Diora. Oronl nosi marynarki już lylko oJ Armaniego. Akasl kupił 
sobie nowego Mercedesa. KlilanJer ma już w swojej łazience wysa

dzanej marmurem srebrne kurki. 

A przecież jeszcze nie lak dawno zapisywali się Jo Solidarno

ści i mote nawel w jakiejś piwnicy odbijali na ręcznej drukarni 

broszury drugiego obiegu. A już na pewno przyjaciel Alcesla FiliI1l. 

Teraz lłumaczy Alceslowi. klóry skwaśniał jak ocel i klóremu wszy

slko zbrzydło: "N ie zmienisz ludzkiej nalury. i właściwie po co ją 
zmieniać. Najgorsi są fanalycy. I najbardziej niebezpieczni. "I może 
leraz w lym wyborze między „mizanlropem„ i "fdanlropem„ moi 

uczniowie. gJybym ich znowu miał. rację by przyznawali Fdinlowi. 

"Trzeba tyć w świecie lakim. jaki jesl. a zaręczam ci. te len nasz 

świal nie jesl najgorszy„. Dawniej chciano wszyslko zmienić. wszysl

ko przerobić. slworzyć świal doskonały„. Zmienisz uslrój? N ie zmie

nisz uslroju. No lo dlaczego uważasz. że można zmienić ludzi? Ich 

lakte nie zmienisz„." 

Jan Koll. Mizanlrop 1995 fragmenl lekslu. 

umieszczonego w programie Tealru SluJio 



Palron Tea lru: 

Rada Miasla Radomia 
Za kład Transportu Energetyki - Radom 
Zakłady Melalowe "ŁUCZNIK" - Radom 

Powszechne Towarzyslwo Ubezpieczeniowe Energo-Asekuracja - Radom 
Caslnos Poland - Wuszawa 

Browary Wueckie 
Bank Energelyki - Radom 

IDV Poland - Smirnoff - W.rszawa 
LOT - Biuro RezerwacJi i Sprzedaży - Radom 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Radom 
AGORA - Gazela Wyborcza - Radom 

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA' S.A. - Radom 
Drukarnia Mull1-COLOR - Radom 

Funclacja Tealru 

Mecenas Tealru: 

Radomska Fabq'ka Farb i Lakieró'" - Radom 
EXBUD - Cenlrum Skóry - Radom 

REUTERS - Agencja lnformaC)'jna - Wuszawa 
Rolnicza Spółdzielnia Mleczarska "ROLMLECZ" - Radom 

Donalor Tealru: 

Polskie Radio - Radio Kielce S.A. 
Radio dla Ciebie S.A. - Warszawa 

Radio Radom 
Zaklady Przemyslu Tytoniowego 

Fabryka Skór - Wyprawa Skór Futerkowych - Wieslaw Grnlec 
Cemenlown ia Wierzbica S.A. 

Aeroklub Radomski 
Zarząd Transportu Miejskiego 

Zarząd Budynków Komunaln)'ch "ADMINISTRATOR" - Radom 
PKO BP II / O Radom 

Przeds. Usługowo-Produkcyjne "EKO-RAD" - Radom 
Przedsiębiorslow Wielobranżowe "POLCHRON" 

Przedsiębiorslow "RADWASJ" - Wanda Nadgrodkiewicz 

Przyjaciel Tealru 

Magdalena Chmielewska. Jarosław Chmielewski. Anna Dziwariska. Andrzej Dziwań 
skt. Danula Ja b lońska. Zenon Jablońskt. Kryslyna Bryńska. Bogumiła S7.czepariska. 
S ł awomir Jędrzejewski. Jolanla Radomska. Miroslaw Radomski. 
Jacek Lewandowski. Urszula Frejlag. Anna Fąrara. Wiesław Fąrara. Tomasz Bis. Bory
sław Szlanla. GraŻ)' na Bargiel. Grażyna Wilk. R)'S7.arcl Wilk. Louis Monlmory. Anna 
Snopek. Roman Snopek. Kazimierz Rutka. Maria Celej. \Vanda Hejda. ZbigniewHejda. 
Wiesław \\~sdewsh Andrzej Wilk. WioleHa Wilk. Maria Krzyżariska -Lyś. Andrzej 
Lyś. Józer S1e11iuć. Marek Szymanek 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 
JOLANTA JANUS 

Kierownik lechniczny 
TADEUSZ KOBIAŁKA 

Kierown icy pracowni 
elek lroa kuslycznej 

MAREK ZIELONKA 
malarsko - modelalorskiej 

WOJCIECH WERYK 
krawieckiej 

DANUTA DZIARMAGA 
slolarskiej 

CZESŁAW LEW 
fryzjersko - perukarskiej 

BOGUMIŁA CIECIELĄG 
laplcerskiej 

KRZYSZTOF SZAŁAPSKI 
ślusa rs ki ej 

ROMAN KUCHARCZYK 
farbiarski ej 

KRYSTYN A SZOSTEK 
Glówny brygadier sceny 

JANUSZ MŁYNARCZYK 
Rekwizylor 

LESZEK ROMANEK 
Ga rderobiana 

HALINA MŁYNARCZYK 
Zaopa lrze nie 

ZBIGNIEW WOLSZCZAK 
Kierown ik widowni 

SABINA KAMIŃSKA 
KoorJynalor pracy arlyslycznej 

PAULINA JAMSKA 

Świa tł a 
DARIUSZ KOWALCZYK 

HENRYK PANIEC 

Redakcja programu 
DOROTA KOLANO 

Na okł adce obraz Anloine
0

a Walleau Trzy sludia młodych kob/ el i lrzy sludia m/oJzi eńców 
W program ie wykorzyslano kosliumy z epoki Ludwika IV 

Na zdjęciac h Kalarzyna Krzyszkowska-Sui i Jacek Sul: fol. arch. pryw. 

Foloskła d i druk 
Mulli-COLOR Radom. lei. <0-48) 60 17 67 



Tealr w Radomiu 

Ze Zbiorów 

Działu DokumenracjJ 

ZG ZASP 


