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fKim był ffranciszek flVlolnar, 

jak żył i co napisał 

Ludzie mojego pokolenia w czasach, gdy chodzili do szko
ły, rozczytywali się w niezwykłej powieści Franciszka Molnara 
„Chłopcy z placu broni". Pamiętam. że dzieje bohatera tej 
książki, Nemeczka, wyciskały nam łzy z oczu, utrwalając się 
na wiele lat w naszej pamięci. 

Tenże Franciszek Molnar jest autorem kilku innych po
wieści oraz sztuk teatralnych, z pośród których „Liliom" uchodzi 
za najwybitniejszą. graną w latach międzywojennych na roz
licznych scenach Europy i Ameryki. 

Również w Polsce grano utwory Molnara, ale raczej te 
słabsze (choć tneba przyznać, że i one b!Jł:y doskonale skonstru
owane). Natomiast „Liliom" nie miał jakoś większego szczęścia 
do reżuserów i inscenizatorów. Bywa tak często że łatwv utwór 
szybko zyskuje sobie uznanie, ambitniej;;zv zaś-czeka niekiedy 
łatami na swego odkrywcę. „Liliom" wystawionu b!Jł w Teatrze 
Letnim w Warszawie w 1915 r. , rolę tytułową crał !\arui Ad
wentowicz. Bodaj raz jeszcze wystawiono tę rzecz rn okresie mię 
dzywojennym. I to wszystko. Obecnie w trz!Jnaście lat po drugiej 
wojnie światowej, „Liliom" wkracza nA polską scenę I to od razu 
w trzech teatrach: w Łodzi, \Vrocławiu i N0wej Hucie. Być 

może~stanie się to zaczątkiem renesansu Molna1 a w naszym kraju . 

2. 

Franciszek Molnar urodził się 12 ~tycznia 1878 r. w Buda
peszcie. Tam ukof1czył szkołę średnią i studiował na uniwersyte
cie nauki prawne. Zaczął od praC!J dziennikarskiej: pisał felieton!! 
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i recenzje, odznaczające się lekkością i dowcipem. Przebywał 
ru Budapeszcie, Wiedniu, Paryżu i Rzymie i wszędzie czuł się 

równie dobrze. Molnar był typowym przedstaUJicielem cyganerii 
literackiej, FproUJadził kaUJiarniany tryb Ż!Jcia; mówiono o nim: 
tam, gdzie jest Molnar, tam musi być kawiarnia, nawet jeśli 

tej kawiarni nie ma. Stworz!Jł szkołę felietonu, a powiedzonka 
jego i dowcipy obiegały środowiska literacko-dziennikarskie 
Budapesztu i Wiednia. 

Molnar, podobnie jak i UJielu innych pisarzy, b!Jł dzieckiem 
monarchii austro-węgierskiej i to zarówno, jeśli chodzi o jego 
st!Jl Ż!Jcia, jak i rodzaj stworzonej przez siebie literatur!J. Cechami 
rej literatury były: humor i melancholia, sarkazm i liryzm, lek
kość i zamyślenie. Nikt nie traktował sztuki nazb!Jt serio i nazbyt 
poUJażnie i mimo to (a może właśnie dlatego) b!Jła ona poważna 
UJ tym sensie, że odzwierciadlała rzeCZ!JWistość i prawdę. 

Ostatnie dziesięć lat swego Ż!Jcia (1942-1952) spędlził 

Molnar w Amer!Jce. Mieszkając UJ Nowgm Jorku chodził co
dziennie do cukierni i ubolewał nad t!Jm, że Amer!Jka nie zna 
ka~iarni t!JpU europejskiego. Zmarł I kwietnia l 452 r. prze
Ż!JUJSZ!J 74 lata. Pozostało po nim miele anegdot, dowcipnych 
powiedzonek i sarkastyczni;ch uwag o krajach, książkach 

i ludziach. 
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Niektóre z nich prz!Jpomniał ostatnio jego prz!Jjaciel z cza
sów pob!Jtu w Amer!Jce, dziennikarz austriacki Friedrich 
Torberg. 

Ludziom zwłaszcza młodym, którz!J wybierali się w podróż 
zagraniczną, Molnar udzielał następującej wskazówki: „Zapa
miętaj sobie, mój miły, że trzeba brać zawsze najtańsz!J pokój 
w najdroższ!Jm hotelu" O pewn!Jm dziennikarzu, któr!J niezh!Jt 
umiejętnie obchodził się z prawdą, Molnar powiedział: „Nie
poprawny człowiek, on kłamie tak, że nawet przeciwie1'istwo 
tego, co mówi nie jest prawdą". 

Kiedy po dłuższej nieobecności powrócił Molnar do Bu
dapesztu, a następnie znowu go opuścił, tak scharakteryzoUJał 
panującą UJ stolicy Węgier sytuację gospodarczą: „W cał!Jm 
Budapeszcie jest jeszcze tylko 2000 pengo, które każdej nocy 
wydaje kto inny". 

Zap!Jtany, jak przedstawia się dzie11 jego prac!J w Now!Jm 
Jorku, odpowiedział z właściwą sobie ironią: „Ano cóż - wstaję 
o wpół do dziesiątej rano, idę do łazienki, biorę pr!Jsznic albo 
kąpiel gorącą, ciepłą lub letnią, u·szystko funkcjonuje W!Jśmie
nicie, o wiele lepiej i o wiele wygodniej niż w Europie. Po
tem następuje śniadanie - orange juice - nie mieliśmy c:::egoś 
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podobnego w Europie, a jest to bardzo dobre, wspaniała ka
wa, świeże jajka, wsz;ystko cudowne, ponadto cz;ytam New York 
Times najlepszą gazetę świata... i tak dochodzi godzina je
denasta. No, a co robię później, to już właściwie nie gra żad
nej roli". 

3. 

Molnar napisał wiele komedii, m. in. Diabła (1907), Gwar
dzistę (1910), Bajkę o wilku (1912), Karnawał (1917), Łabędzfr;, 

(1922), Szklan~ pantofel (1924), Zabawę w z.amku (I 927), 
Olimpię (1928) i Dobrą wróżkę (1930), Ostatnia napisana 
w Now9m Jorku komedia, nazywa się Panoptikum. 

„Liliom" powstał w r. 1909 i został uznany przez kr;yt9-
kę za naj ]epsz;y, utwór sceniczn;y l\folnara. Klabund w „Historii 
literatur;y", w;ydanej w r. 1929, napisał: ,.Teatrem węgierskim 
zawładnął Franciszek Molnar, którego sztuka z życia buda
pesztańskiego apcsza „Liliom'' posiada rzecz;ywiste walory 
prawdziwej poezji". A nasz profesor Pinter w „Literaturze 
powszechnej" stwierdza co następuje: „\V „Liliome" splatają 

się element;y naturalistyczne z symboliczn;ymi. \V smutn;ym 
losie bohatera, chłopca przedmieścia, kr~Jje się prawdziu'a 
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ludzka tragedia". I parę wiersz;y dalej Pinter podaje: „\Vsz;yst
kie jego (Molnara utwor;y) w;ykazują bogactwo dowcipu i dar 
w;ynalazcz;y ". 

A wspomniany JUZ przeze mnie Torberg taką daje ocenę 
twórczości autora „Liliom'.1": „Gdyby Molnar nie napisał nic 
więcej, prócz „"\Vróżki", „łabędzia" i „Zabaw;y w zamku" -
to i tak wszysc;y dyrektorz!J teatrów we wszystkich kręgach 
językow;ych sięgaliby po niego, zwłaszcza gdyby ich reper
tuar potrzebował niezawodnego sukcesu. 

Gd;yby nie napisał nic więcej, prócz „Chłopców z placu 
broni", to i tak nie został by zapomniany jako twórca jednej 
z najb{lrdziej uroczych powieści, w którejl uchwycono bolesno
czuł;y półmrok dziecięcego świata i dziecięcej duszy. Gd;yb!J 
nie napisał nic więcej, prócz cierpko-słodkiej legend;y o nie
śmiertelnym, niebiańsko-rozpustnym Liliomie - i tak zająłb!:J 
poczesne miejsce w szczupłym zespole wielkich twórców tra
gikomedii. 

Ale Franciszek Molnar jako że b!Jł żarłokiem, napisał 

„Lilioma" i „Chłopców z placu broni" i „Zabawę w zam

ku". I gdv b;y to, co jeszcze poza t!}m stworzył, puścić na Io-
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terię podczas dobroczynnej zabawy na rzecz pozbawionych 
talentu i uznania, to przynajmniej pół tuzina z nich mogło by 
zostać uszczęśliwionych na całe życie' . 

Chociaż „Liliom" napisany został w określonych warun
kach historycznych i społecznych i ostrze jego satyry obróco
ne było (między innvmi oczywiście) przeciwko zbiurokratyzo
wanemu i zhierarchizornanemu obrazowi ówczesnego świata, 

są w nim wartości ocólnoludzkie, ponadczasowe i pozahisto
ryczne, które tak długo będą aktualne jak długo będzie istniał 
człowiek. Gdyż jest to sztuka o człowieku, którg nie jest taki 
złg, na jakiego wygląda i jakim się wydaje. i który mógłbg 

bgć o wiele lepszy, gdyby znalazł się w inngch warunkach 
i miał - jak to się zazw9czaj mówi - trochę wiecej szczęś

cia. A zresztą i owe ściśle określone problemy sztuki nie 
przebrzmiały całkowicie, można nawet powiedzieć, że w jakiejś 
mierze ujawniły się i w naszych czasach. 

Kilka lat temu widziałem „l.ilioma" UJ Berlinie Zach. 
w wykonaniu najprzedniejszych arflJstów Hebbel-Theater. Zo
stało mi z tego przedstawienia wzruszenie, którego nie mogę 
zapomnieć 'rV „Liliomie" jest coś bardzo ludzkiego i to nas 
wzrusza. Mgślę, że jest to po prostu ukri:1te pod powłoką 
szorstkości prawdziwie czujące serce. JAN KOPROWSKI 
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J, śl( ktoś troski me, 
Jeśli mu na świecie źle 
Ten zapomni o wszystkim 
l\aruze la 
l\aruzela sprawi to 

Oto rusza już, coraz prędzej mknie 
l\oło kręci się, aż gwiżdże wiatr 
Już po troskach ginie ślad 
Głośno dzwoni śmiech 
l\aruzela to cały u:ój świat 

Jeśli ktoś ... itd. 
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