






Wpadł w gniew i oświadczył, że niech no tylko 
spotka Moliera, a zatłucze go laską na śmierć. 
Usłużni przyjaciele powtórzyli Molierowi 
pogróżkę księcia, co człowieka, którego 
równowaga duchowa i tak już była zachwiana, 
przejęło niewiarygodnym przerażeniem. 

Molier unikał księcia Mont d'Hozier, 
jak mógł, wreszcie doszło do nieuniknionego 
spotkania. Kiedy król oglądał Mizantropa, 
Mont d'Hozier również zjawił się na 
przedstawieniu. Molier postanowił przesiedzieć 
niebezpieczne chwile za kulisami, ale gdy 
spektakl dobiegł końca, zawiadomiono go, 
że książę Mont d'Hozier prosi go, by przyszedł 
i zechciał z nim porozmawiać. Przerażenie 
Moliera osiągnęło ostateczne granice 
i zdziwieni posłańcy musieli go zapewniać, 
że książę nie zamierza mu uczynić żadnej 
krzywdy. Wówczas blady i trzęsący się 
z przerażenia Molier stanął przed księciem. 
Ale jego strach przemienił się w zdumienie, 
kiedy Mont d'Hozier uściskał go i zaczął mu 
serdecznie dziękować, mówiąc, iż bardzo to dla 
niego pochlebne, że posłużył za model do 
portretu tak szlachetnego człowieka jak Alcest. 
Książę obdarzył przy tym dramatopisarza 
mnóstwem komplementów i od tego czasu 
zawsze był dlań wyjątkowo uprzejmy. 
Najzabawniejsze, że Molier, szkicując swego 
Alcesta, ani myślał o księciu Mont d'Hozier. 

(Michaił Bułhakow, Życie pana Moliera, 
przeł. I. Lewandowska i W. Dąbrowski, 
Warszawa 1999, s. 125-127) 

Komedia, ale jaka? 

.. . Mizantrop jest najbardziej osobistym 
utworem Moliera; dlatego też znajomość 
okoliczności życia pisarza zdawałaby się nader 
cenną dla zrozumienia 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 nieskończenie figurę 
Alcesta. Świadomość, ile bólów i goryczy, 
ile strzępów duszy samego pisarza znalazło 
się w tych wierszach, przesłoniła poniekąd 
wszystko inne; satyrę na mizantropa, jaką 
napisał Molier, zmieniła w jego apoteozę. 
Z tej sugestii trzeba się wyzwolić, aby trafnie 
ocenić tę komedię: ani Alcest nie jest 
Molierem, mimo iż Molier dał mu wiele 
drgnień własnego serca, ani komedia ta nie 
przestaje być komedią, mimo iż chwilami 
ociera się o dramat. 

Satyra w Mizantropie posiada dwa 
oblicza: po jednej stronie mamy ową komedię 
salonów, którą planował sobie Molier od tak 
dawna, po drugiej mizantropa Alcesta. I salon 
lub, jeżeli kto woli, społeczeństwo, i Alcest są 
przedmiotem satyry; a zarazem każdy z tych 
czynników znakomicie jest wyzyskany do 
oświetlenia komicznych stron przeciwnego 
obozu. Ale i Alcest ma dwie fizjonomie: jest 
komiczny i dramatyczny, wzniosły i śmieszny, 
zależnie od właściwego lub niewłaściwego 
użytku, jaki czyni ze swych przymiotów. 
Bo podczas gdy w innych satyrach Moliera 
źródłem śmieszności jest jakaś ograniczona 
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