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l 110LIER - (1622-1673) 

Molier jest człow:ckiem teatru i istnieje tylko dla 
teatru. Po dojściu do pełnoletności uwalnia się 

z więzów mieszczańskich i z rodziną Bejart zakłada 
trupę dramatyczną. Impreza kończy się bankructwem. 
które jednak nikogo nie z niechęca. Molier, uwolniony 
z \'> ięzienia (dostał się tam za długi) wyrusza na pro
wincję ze swoją kochanką Madeleine Bejart w poszu
kiwaniu talentu i sukcesu. 

Potrafi niebawem pozyskać sobie publiczność i zbie
rze świetny zespół. Madeleine Bejart. Cath~rine de 
Brie, Marquise du Parc, piękna tancerka jarmarczna, 
„odkryta" w Lyonie i sam Molier to gwiazdy tej wę
drownej bandy ... w Lyonie stary Corneille zakochuje 
się w „Markizie" i robi do niej słodkie oczy. W końcu 
przybycie do Paryża, wymarzonego portu, uznanie 
i przyjaźń króla i długi ciąg sukcesów od „Pociesz
nych wykwitniś" aż do „Chorego z urojenia". 

Nic należy jednak wyobrażać sobie, że sprawy zaw
sze układały się pomyślnie i że wystarczyło Molierowi 
zjawić się, aby od razu triumfować. Zapewne, miał 

możnych obrol1ców, Ludwika XIV, Boileau, publicz
ność i swój mały zespół, który go cenił i podziwiał. 

Ale wrogowie nie byli także mniej znaczni, mniej licz
ni czy mniej aktywni. Dziś Molier został zabalsamo
wany w szkołach - służy za nauczyciela młodzieży. 

Ale w czasie piętnastu lat w Paryżu , gorszył i wywo
ływał skandale.„ 

Teatrowi Moliera często robi się zarzu ~Y, że jest to 
teatr mieszczal1ski. Myśli się przy tym o wełnianych 
szlafmycach, pożywnych zupach i solidnym, przy
ziemnym języku. Oczywiście, nigdy u Mol"era nie 
zetkniemy się z szekspirowskimi feeri ami, nigdy nic 
pojn,.vi się zjawa Ariela. Nie ma tu zauarowanych 
grot Corneille'a, ani nocnych festynów n;od rzeką, Molier 
nigdy nie wnika w mrok. Ale ten wypukły , reliefo
wy teatr jest znacznie mniej spokojny, niż się na ogół 
myśli. Molier wprowadził na scenę postacie, które 
na zawsze będą obecne w ludzkiej pamięci: Alcest, 
Don .Juan, Świętoszek, Celimena, mała Agnieszka, 
blada i uparta, przedstawiają dla nas pewne ludzkie 
tajemnice, tak samo nie do odgadnięcia, jak tajemnice 
przyrody czy też baśni. 

W każdej epoce te postacie pojawiają się z różnymi 



twarzami: raz młode, kiedy indziej stare, raz grotes
kowe to znów posępne, pełne zapału lub rozczarowa
ne, niepokojące lub przejrzyste, wypcłniaj4 się auten
tycznymi ziemskimi wadami i namiętnościami. Oto 
z miłości i pożądania starcy podstępnie usiłują uwię
zić młode dziewczyny. W małym światku, cudownie oży
wionym, pospolite śmieszności krzyżują się ze zdumie
wającą przewrotnością serca. A ponad markizami i ko
kietkami, chłopami i mieszczuchami, bredzącymi le
karzami i oszukanymi prowincjuszami, ob!udnikami, 
skąpcami, kretynami i rogaczami wznosi się posąg 

Komandora z wyciągniętą ręką do nieustras::wnego Don 
.Juana na samym progu piekła. Molier ze swoją po
zorną poczciwością i farsową werwą jest najbardziej 
niepokojącym autorem komediowym, a jego wesołość 
rozedrgana jest okrucieństwem. J ego korowód lokai, 
półszalonych głuptasów i triumfujących kochanków 
w nagłych przemianach poraża nam serce. Molier 
umie rozśmieszać kiedy chce i jak chce, ale jego ko
medie i farsy palą się szczególnym ogniem. święto

szek, Don Juan i Alcest zachowają na zawsze w sobie 
coś wyzywającego i jakiś nieznany trwały sek!'et, wy
rastający z poza ich dusz. Malic:- jest j asny, Molie r 
nie ma cieni, lecz jest wokół niego jakaś próżnia , bar
dziej nieprze nikniona, niż same cienie. Kied:v piekło 

pochłania Don .Juana wspaniały okrzyk Sganarela 
„Moja zapłata , moja zapłata!" przerażająco roz
brzmiewa po przez wie ki w swoim pozornym bła

ze11stwie. Molier jest najbardziej złożonym pisarzem 
w wieku Ludwika XIV, a jego buntownicze, rwane 
słowa otacza ełębokie milczenie. 

Kleber Haedens „Une histoire de la 
litterature frarn;aise" 

KIEROWNICY DZJAŁÓW TECHNICZNYCH : Bogcla n Iwan
ko\vski - Kierownilc techniczny, Antoni H asi1iski i Zofia 
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Tapicernia, Władysław Mackiewicz - Modelarnia, Sylwester 
Korzeniowski - Pracownia obmvnicza, Florian Grodzki -
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