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Molier 

ean Babtiste Poquelin - Mo
lier - był postacią nietuzin
kową, choć właściwie nie-

wiele wskazywało, że syn na
dwornego tapicera i lokaja kró
lewskiego (oba tytuły odziedzi
czył po ojcu), mieszczanin z sza
nowanej , paryskiej rodziny ode
gra tak znaczącą rolę w historii 
francuskiego i światowego dra
matu. Urodził się w 1622 roku. 
Kształcił się w znanym kolegium 
jezuickim Clermont w Paryżu , 

studiował prawo w Orleanie, jed
nak odważnie zrezygnow ł z tytu
łów oraz wyaód życi dworskiego 
i zajął się pracą\ teatrze. 

Jak piszą niemal wszyscy bio
grafowie tego niezwykłego czło
wieka, Molier od najmlodszych 
lat interesował się teatr m, ale 
bezpośrednim impulsem do po
rzucenia dotychczasowego trybu 
życia była miłość do Magdaleny 
Bejart - młodej aktorki, której ro
dzina związana była z teatrem 
od pokoleń. W 1643 roku Molier 
założył wraz z nimi ma]utki te
atrzyk w Paryżu, który jednak 
szybko zbankrutowal. Cala trupa 
- złożona przede wszystkim 
z młodych aktorów - zmuszona 
została do wyjazdu na prowincję . 

To tam Molier stał się prawdzi
wym „człowiekiem teatru". Dra
maturg sam zarządzał swoją tru
pą , był więc i aktorem, i dyrekto
rem, i autorem pokazywanych 
sztuk. I choć wędrowni aktorzy 
powszechnie uważani byli za nie
moralnych, to sława wiecznie 
upokarzanego i uwikłanego 

w rozmaite kłopoty Moliera, 

w końcu - po dwunastu latach tu
łaczki - dotarła do Paryża . Akto
rzy zadebiutowali przed Ludwi
kiem XIV i zachwycili swoim 
spektaklem cały dwór. Król rozto
czył nad nimi opiekę, a Moli r 
- już do końca życia - miał dostar
czać francuskim elitom rozrywki. 
Początkowo Molier zajmował 

się pisaniem błahych, kleconych 
naprędce fars, które oklaskiwano 
z prawdziwym entuzjazmem. 
Grywał w nich bez wysiłku, roz
śmieszając publiczność rubasz
nym humorem. Póżniej często 
przerabiał je na nieco łagodniej
sze komedie, które prezentowano 
królowi. Jednak lata przebywa
nia poza blichtrem dworu, poza 
sztucznością i obłudą wyższych 

sfer, wyzwol ił w Molierze hęć 
napisania cz goś bardziej poważ
nego. A właści wie - równie 
śmie znej komedii podszytej jed
nak głębszą refleksją nad rzeczy
wi tością. Sztuka Pocieszne wy 
kwintnisie (1659) to pierwszy ty
tuł, który zrywa z bezmyślnym 
śmiechem, na rzecz satyry i kpi
ny z ludzkich przywar. Wielki 
sukces komedii nieco tylko przy
ćmił gorycz niechęci, jaką powoli 
zaczęto otaczać dramaturga. Mo
lier dalej zuchwale kpił sobie 
z dworskich uciech. Kolejna ko
media - Natręty- została równie 
przychylnie przyjęta przez króla 
(którego jedno slo• o mogło prze
cież na zawsze zniwecz ć Molie
rowski talent!), co niechętnie ode
brana przez dwór, który pisarz 
wciąż wyjątkowo ostro atakował . 

Warto podkreślić, że kwitnąca 



w tym okresie literatura wiele 
czerpała z twórczości (nawet tej 
najwcze ' niejszej) dramaturga. 
Do zachwytu Molierem przyzna
wali się i Boileau , i La Fontaine, 
a nawet sam Racine. 

Prawdziwe kłopoty rozpoczęły 
się dopiero w 1662 roku, ki dy 
dramaturg wystawił Szkolę żon. 

Publicznoś · przyj ęła sztukę z za
chwytem. Szaleńczy sukces pek
taklu rozsi rdził wrogów pisarza. 
Posypały się pamflety szykanuj ą-
e dramaturga, dyskutowano 

o sensowności wystawiania tak 
„obrazoburczego" dramatu. Sy
tuację skandalu wykorzysta li 
niechętni mu dworzanie, którzy 
szybko oskarżyli Moliera o ... nie
moralność i niedopuszczalne żar
ty z religii. Uwikłany w skandal 
i oskarżony o poślubienie własnej 

córki (Moli r ożenił się z młodszą 
od siebie o 21 lat Armandą Be
jard, s iostrą Magdaleny Bejard, 
lecz do dziś ni wiadomo, czy 
w istocie była w jakikolwiek spo
sób spokrewniona z dramatur
giem) Moli r szukał pomocy 
u króla. I znalazł ją . Król - aby 
rozproszyć wszelkie plotki i po
mówienia - zo tal ojcem chrzest
nym córki komediopisarza, za
chęcaj ąc go jednocześnie, by dal 
odpór ·wszelkim oskarżeniom 

kpiąc z nich na scenie. W ten spo
sób powstały jednoaktówki: Im
prowizacja w Wersalu i Krytyka 
„Szko!y żon ". 

Były to jednak jedynie wpraw
ki przed prawdziwym atakiem 
na obłudę , jaką rozpoczął Mo
lier. Premiera sztuki (a właści-

wie jedynie trzech jej aktów) 
miała odbyć się podczas otwar
cia przepysznych ogrodów Wer
salu. Burza , jaka rozpętała s ię 

po premierze, trwala aż pię · la t 
i zakończyłaby się prawdopodob
nie wielką klęską Moliera, gdy
by nie dyskretna pomoc, przyja
znego pisa rzowi króla. Króla 
- dodajmy - który sam był ze
wsząd atakowany za swoją nie
moralność i rozwiązłość. Prze
ciwko wystawieniu sztuki prote
stowała królowa-matka Anna 
Austriacka, protestowało też du
chowieóst wo z arcybiskupem 
Par ża na czele. Zmuszony przez 
okoliczności Ludwik XI zabro
n ił jedynie publicznego wysta-

ian ia sztuki, co i tak dotkliwie 
ubodło Moliera. Dramaturg czy
tał więc sztukę w domach boga
tych i wpływowych ludzi , gry
wał fragmenty dla nielicznych 
widzów w ich prywatnych poko
jach i rezydencjach. Aby zapeł

nić lukę repertuarową napisał 
Don Juana (1665) , który mimo 
pozornej romantyczności wąt
ków nie bez kozery został odczy
tany, jako kolejna krytyka fran
cuskich elit. Świetnie napisany, 
błyskotliwy dramat ocenzuro
wano, a po piętnastym spekta
klu zdj ęto z afisza. Don Juana ni
gdy nie opublikowano za życia 
Moliera, co dramaturg odbierał, 
jako osobis tą klęskę. Jeszcze do
tkliwiej Molier przeżył apokryf 
własnej sztuki puszczony 
w obieg przez niechętnych mu 
antagonistów. W odwecie napi
sał Mizantropa. 

ni jedna z napis nych po tym 
okresie sztuk nie osiągnęła mi
strzo twa Świę toszka. M ż jesz
cze w Skąpcu . Mi eszczaninie 
szlachcicem i Chorym z urojenia 
widać okruchy dawnej świetno

ści języka i ni zwykłej umiejęt

ności łączenia sat 1r y, groteski 
i humoru z kr tyką dwulicowo
śc i zlachty, czy mi eszczań 

stwa. I choć ostatecznie król dał 
pozwolenie na wystawienie dra
matu, to obwarowane było ono 
drastycznymi zmianami (przede 
wszystkim zmieniono tytuł 

na Szalbierza). Do premier do-
zlo dopiero w 1669 roku, cztery 

lata przed ' mi rc ią Moliera. Au
tor wcie lił się w rolę Orgona, a je
go żona Armanda zagrała Elmi
rę. Spektakl nie zszedl j uż ze sce
n " cho · przez d!ugie lata dopa
trywano ię w nim tre · ·i anty ko
ś ielnych i obrazobw-czych. Cięż 

ko chor na gruźli ę Moli r 
zmarł na scenie podczas przed-
tawienia Chorego z w·ojenia 

w 1673 roku. Pochowano go w no
cy, cichcem, wyłącznie dzięk i in
gerencji króla. 



W szatach komed ii, czyli 

ługo zas tanawia łem si ę , 
jak rozpocząć pracę 

nad Świ toszk iem. Nie je-
stem bowiem ani fi lologi m, ani 
historykiem lit ratury i nie . pe-
jalnie gustuję w rozmaitych 

przedmowa h, zawieraj ących sze
reg zawiłych analiz filologiczno
-historyczno-filozoficznych. Nie 
znaczy to jednak, i ż am nie prze
s tudiowałem wsz stki go, co do
s tępne na tema t pana Moliera 
oraz współczesnej mu historii 
- czyli czasów i okoli znośc i , 
w których przyszło mu żyć i two
rzyć . Zresztą wszystkie te sprawy 
są po wielokroć analizowane, opi
sywane i wtłaczane dzieciom 
do glowy. Być może ma to j akiś 

sens. Nie sądzę jednak aby była 

to słuszna droga do ożywienia 

dramatów pana Moliera. Do po
kazania ich całej wita lności , ży

wiołowości , głębokiego humani
zmu i komediowości. Komediowo
ści przede wszystkim! Tego oży

wienia, cz 11i wpompowania w U
tery tekstu świeżej krwi , można 

dokonać tylko w teatrze. I może

my to zrobić tylko my ludzie te
atru. To w wyniku naszej prac 
sztuka ta jeszcze raz zatętni ży 

ciem. 
Jak b na to nie spojrzeć - Mo

lier to nasz kolega po fachu. Dla
tego w na zej pracy skupiliśmy 

się głównie na analizie materiału 

źródłowego - tekstu Świętoszka. 
T kstu, który Molier - aktor, re
żyser i dramaturg - nam pozosta
wił. Z całym bowi m szacunkiem 
należnym ludziom uczonym w pi
śmie, myślę że to jednak my, lu-

Tartufe 

dzie teatru , najlepiej go rozumie
my. Jestem pewien, że gdyby On 
mógł teraz wybiera , powierzyłby 
przekazanie swoich myśli i obser
wacji nam, nie zaś mózgom naj
wnikliwszych nawet uczonych. 
Bowiem jedynie scena teatralna 
jest miejscem, gdzie dramat po
nownie nabi ra życ ia . Tam, gdy 
po raz nie wiadomo już który, ży
wi ludzie odegr · ą go na oczach 
innych ludzi. W tym właśnie tkwi 
cala tajemnica. Cała mistyczno ć 
i niepowtarzalność teatru. 

Sporo zmieniło s ię od czasów, 
w których żył Molier. Pojawiły s ię 

samochod , amolot , tel fo ny, 
komputery i telewizory. Pewne 
rzeczy pozostał jednak bez zmia
ny. Rodzimy ię, kochamy, wal
czymy o pozycje społeczne, ko
mu · podlegamy, przeciw czemuś 

się buntujemy, z czegoś bywamy 
dumni , a czego · tam k muś za
zdrościmy. Pożądamy pieniędzy 

praca z panem Molierem 

i innych dóbr materialnych, jak 
również szacunku i aprobaty. 

miejemy s ię i płaczemy. Slow m, Pani 
nasze najistotniejsze uczucia po- Pernelle 
zos tają t same. Ni wi.ele się zmie
nili śmy. Mimo postępu techniki , 
nadal j esteśmy ludźmi. 

Sztuka Świętoszek jest kome
dią. Jest napisana podobnie jak 
prawie wszystkie sztuki Moliera 
- wierszem. My, w życiu codzien
nym, nigdy tak ni mówimy. Lu
dzie współcześni Molierowi też 

nie mówili wiersz m. Pod tym 
względem również nic się nie 
zmieniło. Wiersz jest jedynie jed
nym ze środków literackich. Lite
ratura p iękna odnosi s i ę do poj ęć 
nie dających się zamknąć jedynie 
w chwili obecnej i ni ma znacze-
nia, jakie środki wyrazu pisarz 
wykorzysta, ab r przekazać woje 
myśli. Literatura zawsze zawiera 
j akieś uogólnienie. Coś, co odnosi 
się do nas wszystkich i nie prze-
mija wraz z najbliższą zmianą 
kw·su p lit cznego. To nie gazeta, 
która dezaktualizuje się j uż na
stępnego dnia . Mówi o rzeczach, 
które dotyczą naszego człow ie
czeństwa. Analizuje je i poddaje 
syntezie. Definiuje oraz ukazuje 
narn mechanizmy naszych zacho-
wafl i poczynań . Słowem, pomaga 
nam zrozumieć nas samych. 

Wszystko to razem zacz na 
brzmieć dosyć mądrze. A mądrze 
w teatrze nie tety oznacza zazwy-
czaj: nudno i ponuro. Teatr to nie Orgon 
miejsce na głośne czytanie Sene-
ki. W teatrze ma s ię dziać . Pewnie 
właśnie dlatego, swe mądre prze-
my lenia, Molier ubrał w szaty 



Tartufe 

Komedii . Komedii o wartkiej 
akcj i, pełnej soczystych charakte
rów, zaskoczeń i niespodziewa
nych zwrotów. Myślę sobie tak: 
Molier zawarł w tym utworze wie
le mądrych prawd i spostrzeżeri. 
Jednocześnie, hcąc być wysłu
chany, znając teatr i co najważ

niejsze widownię, uczynił kome
diowość głównym nośnikiem , 

motorem calego przedsięwzięcia. 
Wiedzial, że ludzie śmiejąc się, 
nie będą się nudzić i wysłuchają 
jego prawd do końca . Sam zresztą 
zagrał rolę Organa. Po taci naj
bardziej ośmieszonej i najżało
śniej szej w całym dramacie. 

Nie widzę sensu w \vystawia
niu Moliera w anturażu, który 
mniej lub więcej udanie imituje 
ówczesną rzeczywistość teatral
ną. A nawet nie tyle tamtą rzeczy
wistość teatralną, co nasze o niej 
wyobrażenie. To najp wniejsza 
droga do wyprodukowania spek
taklu-ramotki. Spektaklu opo
wiadającego o postaciach rodem 
z muzeum figur woskowych. 
Spektaklu, k tóry nie poruszy ani 
nas, ani naszej widowni. Zresztą 

sam Molier, który by wystawiał 
którąś ze swych sztuk dzisiaj , 
z pewnością nie zrobił by tego 
tak, jak to robił za czasów Ludwi
ka XIV. Poszukałby innych roz
wiązań scenicznych. Jego wiel
kość , wynika bowiem z następu
jących umiej ętności: potrafi wy
łuskać z gmatwaniny życia co
dziennego i pokazać nam na sce
nie, nasze ludzkie wady: chci
wość małostkowość , karierowi
czostwo, lizusostwo, egocen
tryzm, obłudę i wiele innych. Po
trafi pokazać nam je na scenie 
w formie, w której jesteśmy 
w stanie tę krytykę przyjąć. Robi 
to znakomicie. Patrzymy, bawimy 
się , śmiejemy, a później przycho
dzi refleksja: ile z tego, co działo 
się na scenie, z czego się śmiali

śmy, dotyczy nas samych? 
Bowiem nasze cechy, wady i za

l ty, nie zmi nily się od wieków, 
ani na jotę. Nie róbmy więc te-

Elmira 

atrowi współczesnemu, naszemu 
teatrowi , krzywdy. Nie traktujmy 
tekstu Moliera jako rzeczy, może 

i ładnej, z pewnością zasłużone5, 
ale martwej. Nie traktujmy po
staci tam występujących , jak ma
nekinów zaledwie przyodzianych 
w ubiory męskie lub damskie, ale 
tak naprawdę, pod spodem, po
zbawionych płci. Płci i namiętno

ści - słowem żywych uczuć. Po
nieważ w ten, bezpłciowy sposób 
wystawiany Molier nie poruszy 
uczuć naszej widowni tak samo, 

Szkice 
koncepcyjne 

scenografii 

jak nie poruszyłby uczuć widow
ni ówczesnej. 
Proponuję następuj~1 e podej

ście do Świętoszka: mamy oto 
wspaniały dramat traktujący 

o ułomnościach i zaletach czlo
wieka. Dramat napisany przez 
myśli iela-moralistę na tyle prze
biegłego, że zdaje on sobie sprawę 
z faktu, iż nikt nie lubi i nie będzie 
dobrowolnie słucha · krytyki 
pod swoim adresem. Dlatego pi
sze komedię. Komedię wykorzy
stującą wszystkie osiągnięcia far-



sy, a więc najlżejszego i najchęt

niej przyjmowan go przez widow
nię gatunku teatralnego. Wymy
śla wspaniałą intrygę wypełnioną 

wątkami miłosnymi. erotyczny
mi, kryminalnymi. Ma doskonale 
ostre pióro. Piórem tym udziela 
soczystej hłost bohaterom dra
matu i z zapałem obnaża i h (bo 
przecież ni nasze) wady, ułomno
ści i słabostki . Jakież to wspania
łe widowi ko dla obserwującej 
ową chłostę gawiedzi - czyli nas 
widowni. Molier wie, że my ludzie, 
uwielbiamy być świadkami skan
dali, intryg i demaskacji o zu
stów. No, a gdyby nam jeszcze do
dano na koniec szczęśliwe 7..akoń
czenie wątku miłosnego, to j uż 

bylibyśmy w iódmym niebie. Mą
dry Molier to wszystko wie i mó
wi: a macie i to szczęśliwe zakoń

czenie. Zasłużyliście sobi na ja
kąś nagrodę , za to, iż pozwoWiście 

mi obnażać wasze wady przez bite 
dwie godziny i jeszcze mnie 
w trakcie nagradzali ście śmie

chem i brawami. Macie swój ko
chany „happy end" i przyjdźcie 
do nas następnym razem. 

Dramat Świętoszek uważany 
jest za jedno ze szczytowych osią

gmęc literatury francuskiej 
w dziedzinie komedii. Pewnie jest 
również jednym z największych 

osiągnięć w nowożytnej li teratu
rze światowej. Historycy literatu
ry stawiają Moliera w jednym rzę-

Walery 

„ 

dzie z Arystofanesem i Plautem. 
Lecz podczas gdy teatry niezwy
kle rzadko sięgają po czcigodnych 
Greków, bardzo często grywają 
Moli ra. I żaden teatr nie musi 
uzasadniać chęci po iadania 
w swym repertuarze którejś z je
go sztuk. 
Świętoszek jest dramatem dziw

nym i nietypowym. Dziwnym, bo 
niejednorodnym . tylistycznie. 
Niektóre sceny nie tylko wywodzą 
swój rodowód ze średniowiecznej 
farsy, ale faktycznie wypełni ją 
wszelkie wymogi tego gatunku. 
Inne znów są rodzajem dysputy 
moralno-filozoficznej. Jeszcze in
ne, mogły by się znaleźć w którejś 
z klasycystycznych tragedii Raci-

Dam is 

ne'a. Niejednorodność styli tycz
na to na ogół nie jest komplement. 
Zazwyczaj jest to doś - ciężki za
rzut. Powstaje pytanie: dlaczego 
więc Świętoszek uznawany jest 
za arcydzieło'' Ano, chyba dlatego, 
że owa niej dnorodność nie jest 
przypadkowa i nie wynika z nie
udolności dramaturga. Stanowi 
świadomą kompozycję artystycz
ną . Najwyraźniej do stworzenia 
arcydzieła, nie wystarcza trzyma
nie się zasad jakiegoś kanonu. Ta
lent Moliera nie zmi ścil się w żad

nym z istniejących i stworzył wła

sny, niepowtarzalny st 1. Styl, któ
rego 'iągle jeszcze nikomu nie 
udało się przebić . 

Bogdan Michalik 

Filipota 



„Tartufe", czyli „Świętoszek" 

by dobrze zrozumieć Tartu
fa i walkę o niego, trzeba 
zaznaczy · w kilku słowach 

charakter epoki, stosunek religij 
do Moliera i Moli ra do religii . 
Kwesta religijna wysuwa się 

w wieku XVU na pierwszy plan. 
Niedawne wojny religijne, walka 
z reformacją , wewnętrzna walka 
jansenizmu z molinizmem, 
wszystko to sprawia, iż spra\vy re
ligii obchodzą wszy tkich bez wy
jątku; znajdują się jakb w stanie 
zapalnym; a ludzie świeccy biorą 
w nich udzial nie mniej żyw 

od duchownych. ( ... ) 
Surowemu chrystianizmowi, 

chcącemu opanować umysły i po
zy kać je wyłącznie dla siebie so
lą w oku był teatr. Port-Royal na
zywa wręcz pisarzy dramatycz
nych trucicielami dusz; nie tylko 
Molier, ale i Racine są przedmio
tem gwaltownych napaści zelan
tów. ( .. . ) Można tedy rozumieć , 

czym było z tego punktu wprowa
dzenie na scenę, do komedii 
- która daleką była wówczas 
od jej dzisiej szej godności , sąsia

dowala najbliżej z plugawym bła
zeństwem - przedmiotu, z natur ' 
swojej należącego do ambony 
i konfesjonału . Przy tym - mó
wiono - różnica między święto

bliwością szczerą a udaną jest 
w sercu; formy zewnętrzne są te 
same; nie podobna t dy okryć 
śmiesznością jednej, a by coś z tej 
śmieszności nie przylgnęło 

do drugiej ; nie podobna skale
czyć maski, aby przy tym nie dra
snąć i twarzy. Toteż, nawet wśród 
osób szczerze pobożnych i uzna-

jących dobre int ncje Moliera, 
większość potępiała ztukę: a cóż 
dopiero świętoszki ! Ratowało j ą 

chyba jedno: to, iż każdy z woju
j ących z sobą wzajem zakonni
ków widział w Tar tufie rysy swo
ich przeciwników. 

( .. . ) 
Komedia Tartufe jest bezwa

runkowo szczytem geniu zu Mo
liera, zarazem jednym z naj ·miel
szych czynów artystycznych, ja
kie ludzkość wydała. ( ... ) Tylko 
. oli r zdolny był zamknąć ten 
temat w ramach komedii, nie ob
rażaj ą na każdym kroku poczu
cia widza, a zarazem nie przytła

czaj ąc go ponurością obrazu. Siła 
i art zm dzi eła są takie, iż sz pta
na prawda życia wznosi s ię 

do w 1żyn harmonijnej poety ckiej 
złudy ; mocą tej tajemnicy geniu
szu potwór Tartufe staje się roz
kosznym wręcz zjawiskiem, 
a najbardziej odrażające jego czy
ny zanurzają nas w pełni este
tycznego zadowolenia. 

( ... ) 
Ale Tartufe jest czymś więcej 

niż arcydziełem komedii obycza
jowej i komedii charakterów.; jest 
to zarazem pierwsza od Arystofa
nesa satyra społeczna na scenie, 
i to satyra o najwyż zej doniosło

ści . Jest to jedno z tych dzieł , 
o których można powiedzieć , że 
ważą o losach ludzkości, niemal 
roz trzygają o nich. ( ... ) 

Tadeusz Boy-Żeleński 
Molier Pisma, tom XI PIW, 1957 
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