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Berald - brat Argana 
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MOLIER 

Na schyłku XVII wieku Ludwik XIV, już stary, gawędząc ze swym nadwornym dziejopisem, 
a niegdyś wielkim poetą, Racin'em, spytał go, kto z tych wszystkich, którzy uświetnili jego 
długie panowanie, był największy.. Bez namysłu Racine odpowiedział: „Molier, panie". Król, 
który był zresztą wielkim miłośnikiem komedii Moliera, zdziwił się. Pokręcił głową i rzekł: 

„Molier? Nie myślałem".(. .. ) 

Spróbujmy choć w kilku słowach określić rolę i znaczenie Moliera w dziejach ludzkości. 

Jest twórcą nowoczesnej komedii, to wiadomo. Ze zjawieniem się Moliera komedia włożyła jak
by siedmiomilowe buty, aby przebyć drogę od grubych zaczątków, aż do najwyższej dojrzało

ści. W roku 1659 daje „Wykwintnisie", w 1622 „Szkołę żon", w 1664 „Swiętoszka". I oto w cią

gu lat pięciu, od farsy bliskiej jeszcze średniowieczu, tkwiącej w atmosferze kuglarzy jarmar
cznych, doszliśmy do szczytu, którego nie tylko komedia współczesna nie przewyższyła, ale 
który może na zawsze zostanie jej niedościgłym wzorem.(. .. ) 

Zadaniem komedii przemolierowskiej jest bawić; bawić mniej lub bardziej wybrednie, ale 
zawsze tylko bawić. Molier sprawi, iż nie przestając bawić, komedia stanie się głębokim stu
dium duszy ludzkiej. Stopniowo tradycyjne marionetki, których ślad jeszcze widzimy w pier
wszych jego komediach, zmieniają się w ludzi, w nieśmiertelne typy, żyjące jakby stokrotnie 
spotęgowanym życiem ludzkim, skupiające, niby soczewka, poruszające ludźmi namiętności. 

Tartufe, Harpagon, Argan to - w innym rejestrze teatru i sztuki - równie niespożyte inkar
nacje duszy ludzkiej jak Hamlet, Otello czy król Lir.(. .. ) Komedia Moliera, będąc wiekuistym 
obrazem ludzkości, jest zarazem bogatym i barwnym obrazem ówczesnej Francji, zarazem dro
gowskazem dla późniejszej komedii, uczącym ją sztuki wcielania życia na scenie.( ... ) 

Komedia Moliera nie stara się bawić zewnętrzną intrygą, ale odsłonięciem, ujawnieniem gry 
wewnętrznych sprężyn duszy. Nie ma w jego utworach oschłego dydaktyzmu; ale dzięki sa
mej głębi ujęcia wyłania się z niej nauka, mądrość życia. Nie zawsze to jest owa cnotliwa 
mądrość, którą do zbytku częstuje się młodzież - stąd spotykał się Molier z zarzutem niemo
ralności - jest to mądrość ludzi dojrzałych, mających odwagę spojrzeć w oczy życiu. Molier 
działa jak doświadczenie, nieraz gorzkie, bolesne, choć w śmiejącej się podane formie.( ... ) 

Aby oddać życie tak, jak on je pojmował, nie mogły mu wystarczyć współczesne formy tea
tru. Teatr ten skupiał się na dwóch krańcach: z jednej strony wspaniały heroizm tragedii 
Corneille'a, z drugiej dość powierzchowny komizm ówczesnej komedii. Między tymi dwoma 
biegunami było miejsce na prawdziwą „komedię ludzką" - i Molier miejsce to zapełni. Toteż 
Molier jest ojcem nie tylko nowoczesnej komedii. Analiza namiętności, poruszającej nie jak 
w tragedii historycznymi nadludźmi, ale zwykłymi ludźmi w zwykłym środowisku i w warun
kach codziennego życia - toż to nie co innego, jak tylko przedmiot nowoczesnego dramatu. 

Molier obala wszelkie sztuczne granice między rodzajami teatru. Z genialną śmiałością mie
sza w swoich utworach rysy poważne, komiczne, smutne, stapia je w jednolitą całość pod go
dłem życia i prawdy. 

Ale omawianie tych wszystkich zdobyczy Moliera byłoby rzeczą martwą i nie wnikałoby w is
totę jego twórczości, gdyby nie miało przede wszystkim na względzie jednej rzeczy: jego daru ko
micznego. Oto istotna muzyka jego teatru, bez której wszystko inne pozostałoby jedynie libret
tem. Oto w gruncie rzeczy największy sekret jego geniuszu . Molier to wybuch pełnego, zdro
wego śmiechu, to ten jedyny w świecie śmiech francuski, twórczy, dobroczynny, ludzki, to ów 
śmiech Rablais'go, ale ujęty w karby, poddany surowej dyscyplinie sceny, poruszający, niby 
potężny motor, całym światem żywych postaci. Cały śmiech, jaki dźwięczy w późniejszym te
atrze francuskim, jest echem śmiechu Moliera. 

Tadeusz Boy-Żeleński 
(„Szkice o literaturze francuskiej") 



TEATR DRAMATYCZNY im. JERZEGO SZANIAWSKIEGO w WAŁBRZYCHU 

Dyrektor i kierownik artystyczny - Waldemar Stasicki 

Zastępca dyrektora - Danuta Kubica 

PREMIERY W SEZONIE 1983/84 

ANTYGONA - Jean Anouilh-Sofokles 

W MAŁYM DWORKU - Stanisław lgną.cy Witkiewicz 
KROLOWA SNIEGU - Hans Christian Andersen 

DOM BERNARDY ALBA - Federico Garcia Lorca 

REWIZOR - Mikołaj Gogol 
STARA KOBIETA WYSIADUJE - Tadeusz Różewicz 

CHORY Z UROJENIA - Molier 

Kierownik techniczny 

HENRYK ROZW ALKA 

Główny elektryk 
WŁODZIMIERZ HODOR 

Brygadierzy sceny 
HENRYK LENKIEWICZ 
CZESŁAW TATARA 

Kierownicy pracowni: 
akustycznej 
ALFRED CIEPLIK 

krawieckiej 
LUCJAN OCHOTNY 

z-ca HELENA KUBERA 

stolarskiej 
BUBARAS PANAJOTIS 

charakteryzacja 
MARIA CZESEK 
DANUT A DULKO 

Konsultant literacki 

OLGA HAAK 

Koordynator pracy artystycznej 
ANDRZEJ KOPCZA 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 
MARYLA GRETSCHEL 

Plastyk teatralny 
KRYSTYNA DRABIK 

FJtograf teatralny 
JANUSZ KASPRZAK 

Projekt plastyczny programu 
Krystyna Drabik 

Zdjęcia 

Janusz Kasprzak 

Redakcja programu 
Olga Haak 

Kasa teatru czynna codziennie (oprócz poniedziałków) w godz. 13.30 - 15.30 oraz na godzinę 

przed spektaklem; w wolne soboty i niedziele na godzinę przed spektaklem. 

Przedsprzedaż biletów indywidualnych i zbiorowych prowadzi również Biuro Obsługi Widzów 
w godz. 8.00 - 16.00, tel. 250-55. 

Adres teatru: 58-300 Wałbrzych , pl. Teatralny tel. 250-12 
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