


1622 15 stycznia w Paryżu 
urodził się Jean. Baptiste 

Poquelin. 

1629 Powstaje Towarzystwo 
Swiętego Sakramentu. 

Henryk de Levis, diuk de Ventado ur, 
par Francji, wraz ze 
spowiednikiem królowej 
Marii Medycejskiej, kapucynem 
Filipem Angoumois oraz biskupem 
Saint-Paul-Trois Chateaux 
powołują nielegalną~ spiskową 

organizację religijną, mającą 

rozpowszechniać się w całej 
Francji, a wyzyskując falę 
konfrontacji, zmierzać do 
opanowania życia społecznego 
i politycznego monarchii. 
W organizacji tej, zwanej 
popularnie Kabalą 
lub Kabalą Pobożnisiów, 
obowiązuje ściśle przestrzegana 
hierarchia, surowa dyscyplina, 
bezwzględne posłuszeństwo i 
całkowita konspiracja. 
Towarzystwo Swiętego Sakramentu 
dąży przede wszystkim do 
opanowania ośrodków władzy . 

Stosuje metodę spisku, intrygi , 
donosu, kalumnii, oszczerstwa, 
pozwania i nielegalnego więzienia 
(jak współczesne organizacje 
terrorystyczne). Zyskuje tajne 
poparcie regentki, Anny 
Austriaczki i jej otoczenia. 



Wrogami Towarzystwa są przede 
wszystkim ci dygnitarze dworu 
francuskiego, których celem jest 
zbudowanie systemu silnej, 
scentralizowanej władzy: koryfeusze 
absolutyzmu, Richelieu, a po nim 
Mazarin, Colbert. A później 
sam Ludwik XIV. 

1638 Urodził się Ludwik XIV. 

1641 Jean Baptiste Poquelin 
otrzymuje stanowisko 

adwokata. 

1643 Jean Baptiste Poq uelin 
rezygnuje ze stanowiska 

adwokata. 30 czerwca podpisuje 
kontrakt, na mocy którego powstaje 
L'Ilustre TheAtre, mający mieć 
siedzibę w Paryżu. 

1644 Jean Baptiste Poquelin, 
przybierając nazwisko 

Moliere, staje na czele L'Illustre 
ThMtre. Teatr. Moliera nie może 
spłacić wierzycieli, Moliera 
aresztują za długi. L'Illustre 
TheAtre przestaje istnieć. 

1645 Molier wstępuje do trupy 
aktorskiej Dufresne'a i 

wyjeżdża wraz z jego teatrem 
wędrownym na objazd prowincji 

1648 We Francji wybucha 
wojna domowa zwana 

Frondą. Wykorzystując powszechne 
niezadowolenie z powodu 
ciśnienia podatków, a także 
niezadowolenie parlamentu (ciała 
sądowniczego) z powodu utraconych 
wpływów politycznych, 
arystokra<:ja feudalna próbuje 
rozbić władzę absolutną przy 
pomocy zamieszek, powstań, 
rozruchów. Obejmują one całą 

Francję. Parokrotnie dwór uchodzić 
musi z Paryża. Pierwszy minister, 
Mazarin, opuszcza na pewien 
czas terytorium królestwa. 
Tymczasem Ludwik XIV osiąga 
pełnoletniość. Mazarin wraca 
do władzy. Około roku 1652 Fronda 
zostaje zlikwidowana. 

1650 Trupa aktorska Dufresne'a 
podróżuje po Francji. 

Molier staje się jej rzeczywistym 
dyrektorem. Książę Conti 
bierze trupę Moliera na swoje 
utrzymanie. Molier rozpoczyna 
karierę pisarską, tworzy swe 
pierwsze scenariusze i komedie. 
Książę Conti wstępuje do 
Towarzystwa $więtego Sakramentu 
i wycofuje swoją protekcję 
zespołowi Moliera. 
Trupa objeżdża nadal prowincję. 

1658 24 października trupa 
Moliera gra przed królem. 

otrzymuje pozwolenie na stały 
pobyt w Paryżu. 

1659 Wielki sukces komedii 
Moliera „Pocieszne 

wykwintnisie". 

1660 Rozpoczyna się ciężki 
kryzys gospodarczy, który 

trwać będzie dwa lata: głód i 
nędza, fala sarr.obójstw. Początek 
serii dochodzeń, rewizji, przesłuchań 
śledczych w sprawie działalności 
Towarzystwa $więtego Sakramentu. 
Dochodzenia i rewizje prowadzone 
są przede wszystkim w Paryżu. 
w parafii św. Eustachego, 
św. Sulpicjusza, na przedmieściu 
św. Jakuba i św. Antoniego. 
Tam najwięcej było wypadków 
porwania i więzienia kobiet z 
wyroku komórek, Kabały 
Pobożnisiów. Wokół Towarzystwa 
wytwarza się atmosfera skandalu. 
„Pobożniś", a właściwie „fałszywy 
pobożniś", staje się popularnym 
typem satyrycznym. 

1661 Umiera Mazarin, pierwszy 
minister Francji. 

Ludwik XIV. przejmuje pełnię 
władzy w państwie. 



1662 23 ·stycznia Molier żeni się 
z młodszą od niego o lat 

dwadzieścia Armandą Bejart. 
22 grudnia wielki sukces „Szkoły 
żon". 

1663 Atak na „Szkołę żon": 
polemiki, intrygi, spory 

wokół tej komedii oskarżonej 
o bezbożnictwo. 

1664 Kabała angażuje się w 
zakulisową obronę 

nadintendenta Fouqueta, 
niewiarygodnie bogatego dygnitarza, 
któremu zarzuca się kradzież 
pieniędzy publicznych. 
Rozpoczyna się kampania 
Towarzystwa $więtego Sakramentu 
przeciw ministrowi Colbertowi. 
17 kwietnia na posiedzeniu 
Towarzystwa dyskutuje się także 
sprawę komedii, którą Molier 
podobno napisał i zamierza 
wystawić. 

Rzecz o „pobożnisiu", świętoszku 
imieniem Tartuffe. Trzeba 
spowodować zakaz wystawiania tej 
komedii. 12 maja Molier gra przed 
królem pierwszą, trzyaktową wersję 
„Swiętoszka". 27 maja na 
posiedzeniu Towarzystwa mowa jest 
znowu o krokach koniecznych, 
by spowodować zakaz grania 
„Swiętoszka". W czerwcu królowa -

l 

matka aktywnie i jawnie popiera 
starania Kabały. Ksil1dz Roulle 
publikuje atak na Moliera 
jako na bezbożnika, zasługującego 
na stos. 21 lipca Molier, zyskuje dla 
„$więtoszka" aprobatę legata 
papieskiego, Chigi, który nie 
dostrzega w tej komedii niczego 
zdrożnego. Mimo to król odmawia 
udzielenia zgody na wystawienie 
„$więtoszka". 14 września 
na posiedzeniu Towarzystwa 
$więtego Sakramentu omawia się 
raz jeszcze sprawę walki o zakaz 
„Swiętoszka". 20 września Molier 
gra „Swiętoszka" przed diukiem 
Orleańskim. 20 listopada 
w Le Raincy - przed Kondeuszem. 
W tym samym czasie zaczyna 
pracę nad „Mizantropem". 
W grudniu gotowa jest nowa, 
pięcioaktowa wersja „$więtoszka". 

1665 Styczeń: Molier pracuje 
nad „Don Juanem". 

25 lutego wielki sukces „Don Juana", 
grają go do 20 marca. Pod presją 
Kabały „Don Juan" schodzi 
z afisza. Ukazuje się pamflet na 
Moliera. Ludwik XIV bierze trupę 
Moliera na swoje utrzymanie. 
8 listopada w Le Raincy Molier gra 
drugą wersję „$więtoszka" przed 
Kondeuszem. W grudniu 
gotowa jest trzecia wersja 
„Swiętoszka". 

1666 4 czerwca premiera 
„Mizantropa". Bez 

powodzenia. Umiera królowa -
matka, opiekunka Towarzystwa 
Swiętego Sakramentu. Królowa 
Krystyna Szwedzka prosi 
o nadesłanie jej tekstu 
„Swiętoszka" . Chce tę komedię 
wystawić w swojej rezydencji w 
Rzymie. Prośb8i ta spotyka się 
z odmową. 

1667 Powstaje czwarta wersja 
„Swiętoszka" . Tytuł: 

„Szalbierz". Bohater tytułowy nosi 
imię Panulf. 5 sierpnia Molier gra 
tę wersję publicznie, odnosząc 
olbrzymi sukces. Król wyjeżdża 
z Paryża do swoich wojsk we 
Flandrii. Lamoignon, prezydent 
parlamentu paryskiego, zabrania 
dalszych przedstawień czwartej 
wersji „Swiętoszka". Każe postawić 

uzbrojoną straż przed wejściem 
do teatru. Interwencja 
księżnej Henrietty, bratowej 
Ludwika XIV. Bez skutku. 
Interwencja osobista Moliera i 
Boileau. Bez skutku. W Paryżu 

rozchodzi się anonimowy artykuł 

biorący w obronę „Swiętoszka" . 
Dwóch aktorów trupy Moliera 
wyjeżdża do obozu wojskowego we 
Flandrii, do króla. Przedkładają 
prośbę o zgodę na granie ostatniej 
wersji „Swiętoszka" . Odmowa. 

11 sierpnia arcybiskup Paryża 
ogłasza ekskomunikę dla każdego, 
kto będzie „Swiętoszka" czytał, 
słuchał, wystawiał bądź oglądał. 

1668 20 września Molier gra 
„Swiętoszka" w Chantilly, 

dla Kondeusza. Przygotowuje piątą 

wersję. 

1669 lutego król pozwala grać 
„Swiętoszka". Wieczorem 

uroczysta premiera. Sukces. 
Tłumy cisną się codziennie do 
teatru przez wiele tygodni. Molier 
publikuje tekst komedii. 

1673 17 lutego umarł Molier. 

Jerzy Adamski 



Hipokryzja, która jest głównym problemem „Świętoszka", ozna
cza dwulicowość, udawanie; ten rodzaj nieszczerości i fałszu , któ
ry po polsku nazywa się obłudą; po grecku - aktorstwem, gra
niem roli; po francusku - obnoszeniem się z cnotą, której się nie 
ma, albo z chwalebnymi poglądami, których się nie wyznaje. 
Wedle Moliera, hipokryci to fałszerze pobożności (faux mon
nayeurs en devotion), lub ludzie zacni do ostatecznej przesady 
(gens de bien a outrance). I niezwykle przez to niebezpieczni dla 
innych. Hipokryzja jest więc czynnikiem społecznym, nie tylko 
moralnym; również intelektualnym, nie tylko psychologicznym. 
W „Swiętoszku" jest ona tym wszystkim naraz: problemem psy
chologicznym (jako fundament osobowości ludzkiej jednego boha
tera), ale i społecznym (jako narzędzie jego kariery i współżycia), 
intelektualnym (jako doktryna Tartuffe'a) i moralnym (jako ko
nieczność kompromisu: wybór mniejszego zła). 
„Swiętoszek" jest dramatem maski. Zamaskowanej twarzy 

ludzkiej: prawdziwego i fałszywego oblicza. Ale które jest praw
dziwe? Czy Tartuffe jest nędzarzem, ratującym się przed zagładą? 
Czy - ukrywającym się rozpustnikiem? Czy wrażliwcem szuka
jącym miłości? Czy jest politykiem? Czy oszustem? Czy „kana
lią"? Czy „prawdziwym mężczyzną"? Na wszystkie te pytania 
trzeba odpowiedzieć „tak", ale równocześnie na wszystkie te py
tania trzeba odpowiedzieć „nie" . Albowiem Tartuffe to człowiek, 
któremu wprawdzie zdzierają z twarzy maskę, lecz pod nią uka
zuje się inna maska. Zdzierają ją: oto nowa. I tak wiele razy 
i zawsze pod maską - maska. Ten człowiek nie ma prawdziwego 
oblicza. A może prawdziwym obliczem człowieka jest maska wła
śnie? Może wbrew Platonowi i wielkiej platońskiej tradycji hu
manistów renesansowych człowiek rzeczywisty (ten, którego zna
my empirycznie, z doświadczenia) i człowiek prawdziwy (ten, 

którego istotą ma być doskonałość duchowa) to jedno? Oto filo
zoficzne dno „Świętoszka" jako dramatu maski czyli autentycz
ności. 

„Świętoszek" buduje, ale zarazem kwestionuje model komedii 
jako gatunku klasycznego. Ścisły bowiem podział rodzaju drama
tycznego na tragedię i komedię wynikał właśnie z humanistycz
n~j, ~eoplato?skieJ filozofii człowieka: z owego dwoistego rozu
m~em~ .człow.ieczenstwa jako czegoś co jest inne w planie rzeczy
wistosci empirycznej, a inne w swojej istocie duchowej. Człowiek 
przedsta~ony w s:vojej istocie duchowej, człowiek prawdziwy _ 
to tragedia. Człowiek przedstawiony w swojej empirycznej przy
padkowości, człowiek rzeczywisty - to komedia. Tartuffe jest 
postacią człowieka rzeczywistego, postacią komiczną. Tylko że 
jest ~arazem wcieleniem hipokryzji. Wcielenie: tak jakby hipo
kryzJa, aktorstwo, granie roli, całkowicie człowieka określało tak 
jakby jedynym autentycznym obliczem człowieka była m~ska, 
a więc tak jakby prawdą człowieka było jego kłamstwo. 

. W, ~o~e~ach Moliera sprzeczności między kulturą i naturą ob
JawiaJą się Jako antynomia i paradoks: kultura jest światem war
tości, ale opartym na hipokryzji i masce; a więc na kłamstwie? 
N~tur~ to siła potrzeb podających się za autentyczne; ale skąd 
wiedzieć, czy to prawda? Ale czy rygor moralny, dyscyplina wew
nęt~zna, .posłuszeństwo regułom (bez czego nie ma kultury) - to 
kom:c~me kłamstwo? Czy przeciwstawienie · się naturze, opano
wame instynktów, sublimacja, nie jest prawdą? Nie: prawdą na
tury, lecz człowieka? Kim jest Świętoszek? Hipokrytą? A może 
okrutnym modelem człowieczeństwa? Może drastycznym, sarka
stycznym modelem kultury? 

Jerzy Adamski 



Dzień 5 lutego 1669 był 
dniem odwetu i triumfu Mo
liera. Czterdzieści cztery wie
czory tłoczono się na „Tartu
fie". Sam Molier grał Orgona, 
żona jego Armanda - Elmirę. 
Jednakże, mimo że odtąd „Tar
tufe" nie zszedł już ze sceny, 
jeszcze długi czas po śmierci 
Moliera utwór ten był przed
miotem ataków jako szczegól
nie niebezpieczny dla religii. 
Napoleon wyrażał zadowolenie, 
iż sztuka ta przeszła cenzurę 

za Ludwika XIV, gdyż on sam 
nigdy by jej nie pozwolił wy
stawić. 

• 
Komedia „Tartufe" jest bez-· 

warunkowo szczytem geniuszu 
Moliera, zarazem jednym z naj
śmielszych czynów artystycz
nych, jakie ludzkość wydała. 
Dość powiedzieć, że dziś, w na
szej wolnomyślnej epoce, gdy
by ktoś napisał tę sztukę na 
nowo, byłaby nie do wystawie
nia: żadna cenzura nie puści
łaby jej na scenę. Tylko jeden 

Molier zdolny był zamknąć ten 
temat w ramach komedii, nie 
obrażając na każdym kroku 
poczucia widza, a zarazem nie 
przytłaczając go ponurością 

obrazu. Siła i artyzm dzieła są 
takie, iż szpetna prawda życia 
wznosi się do wyżyn harmonij
nej poetyckiej złudy; mocą tej 
tajemnicy geniuszu potwór 
Tartufe staje się rozkosznym 
wręcz zjawiskiem, a najbar
dziej odrażające jego czyny za
nurzają nas w pełni estetycz
nego zadowolenia . 

• 
Ale „Tartufe" jest czymś 

więcej niż arcydziełem kome
dii obyczajowej i komedii cha
rakterów; jest to zarazem 
pierwsza od Arystofanesa sa -
tyra społeczna na scenie, i to 
satyra o najwyższej doniosło

ści. Jest to jedno z tych dzieł, 
o których można powiedzieć, że 
ważą na losach ludzkości, nie
mal rozstrzygają o nich. 

• 
„ Tartufe" jest najgenialniej-

szym utworem Moliera, ale 
nie najdoskonalszym. Ocenia
jąc go wszakże pod względem 
kompozycyjnym należy pamię
tać o kolejach, jakie przecho
dził ten utwór. Nie wiemy, ja
ka była jego pierwotna postać; 
może różniła się znacznie od 
ostatecznej redakcji. Byle 
osiągnąć cel, tj . wystawienie 
„ Tartufa", Molier nie targował 
się zbytnio o szczegóły: gotów 
był zmieniać, ujmować, przera
biać, a zawsze w gorączkowym 
pośpiechu, wśród nawału prac 
i dalszej twórczości. Niejedna 
zapewne skaza jest wynikiem 
tych musowych przeobrażeń; a 
może i niejeden rys, którym 
zachwycano się później jako 
wyrazem genialnej intencji 
Moliera„. 

• 
Zakończenie „Tartufa" było 

przedmiotem licznych komen
tarzy. Nieraz obwiniano Molie
ra o niedbałe i sztuczne zakoń
czenia sztuk; można by rzec na 
to, iż musi być poniekąd 

sztuczne zakończenie tam. 
gdzie przedmiot godny d r a
m at u pisarz zamknął w ra
mach komedii. Tak np. tutaj: 
trudno wręcz sobie wyobrazić, 
jakie byłoby możebne inne za
kończenie. Wady, śmieszności 

może komedia ukarać swym 
bacikiem, ale tu - jakże zro
bić porządek z tym zbrodnia
rzem bez udziału ręki sprawie
dliwości? I tu jednak trzeba 
pamiętać, że nie wiemy, czy 
„Tartufe" miał to zakończenie 
od początku, czy też dorobił je 
Molier później, zarówno, aby 
okazać wdzięczność królowi, 
jak, aby go niejako wciągnąć 
do wspólnictwa. „I pomyśleć -
wykrzykuje z żalem Donnay -
że będziemy może wiedzieli 
kiedyś, co się dzieje na Mar
sie, a że nigdy nie będziemy 

znali pierwszych trzech aktów 
„Tartufa" tak, jak je grano w 
r . 1664 w, Wersalu!" 

Tadeusz Boy-Żeleński 

„Molier" 
Warszawa 1924 
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