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JEAN COCTEAU 

ŚWIATOWY DZIEŃ . TEATRU 
27 MARZEC 1962 R. 

D ZIĘKI szczególnemu przywilejowi teatru, zachodzi często 
taki paradoks, że historia, która się z biegiem lat znie
kształca i legenda, która się z biegiem lat umacnia -

odnajdują wspólnie prawdziwe istnienie na deskach s~enicz
nych. 

Dobrze by ro było, gdyby jakiś fakir przybywał hipnotyzo
wać widownię teatralną, aby ją utwierdzić w przekonaniu, że 
ogląda przedstawienie wspaniałe. Niestety taki fakir nie 
istnieje r dlatego dramaturg musi za pomocą swych skrom
nych środków wywoływać zbiorową hipnozę i wciągać wi
downię w swoje marzenie, gdyż sen i marzenie udostępniają 
wszystkim, bez względu na zamożność, pewien rodzaj genial
ności. 

Teatr odwołując się do tego fenomenu domaga się jedynie 
od widza podatności niemal dziecięcej, gdyż najlepszą pu
blicznością jest publiczność teatru lalek. Nasza publiczność 
osiągnęłaby również tę samą wysoką umiejęt:iość, gdyby zdo
łała pokonać upór pychy i umiała krzyknąć np. do Edypa: 
„Nie żeń się z Jokastą, bo to twoja matka". 

Nie wymagajmy jednak za wiele. Albowiem w teatrze cza
sem się zdarza, że ogół widzów zrzeka się swej indywidual
ności na rzecz cudzej myśli, którą przyjmuje za swoją i którą 
rozwija. ów zespół widzów staje się jakby jedną osobą, obda
rzoną właśnie duszą niemal dziecięcą. Zostawia ona swoje od
rębne sądy na przechowanie w szatni ufając, że je odbierze 
przy wyjściu. 

Prawdziwy zachwyt nie rodzi się w zetknięciu z komuna
łem, wprost przeciwnie, powstaje przy podzielaniu cudzych 
myśli tak całkowitym, że każdy z nas jest skłonny uznać się 
Z'a ich autora. 
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Jest to więc kształtem miłości, bo t.o właśnie w miłości an
tagonizmy pobierają się ze sobą. Teatr więc mógłby posłużyć 
za dobry przykład tej osmozy, skoro naprawdę wielkim inter
pretatorem staje się w nim ten artysta, który wywołuje 
wrażenie, że improwizuje, że sam wynajduje sobie swój tekst; 
więcej, że wynajduje tekst i improwizuje na użytek każdego 
z nas. 

Nawet Francja, najtrudniej poddająca się uśpieniu, najbar
dziej przy swoim indywidualiźmie oporna wobec fenomenu 
hipnozy teatralnej, dowiodła ostatnio w Teatrze Narodów, że 
odczuwa głód, i pragnienie sztuki teatru. która nie kokietuje 
frywolnością. Najwybitniejsze zespoły zjeżdżają tu z arcydzie
łami w swojej narodowej mowie i tylko poprzez grę scenicz
ną umieją porwać własnym repertuarem publiczność, której 
się zdawało, że nie będzie ztlolna zapomnieć własnego języka 
i własnych upodobań teatralnych, aby wzbudzić w sobie cie
kawość poznania upobodań cudzych. 
Światowy Dzień Teatru wyznacza datę tych wielkich zaślu

bin - kiedy jedność i wielość, świadomość i nieświadomość, 
postawy obiektywne i subiektywne składają się na cudownP 
dzieło teatru, jednoczące wszystko. 

Ileż t-0 głębokich rozterek dzisiejszego świata rodzi się z ob
cości umysłów, z muru nieznanych języków, które ogromna 
sztuka teatru postanawia zburzyć. 

Ludy świata, dzięki Światowym Dniom Teatru będą mogły 
wreszcie zdać sobie sprawę z bogactw, które mają sobie na
wzajem do ofiarowania i podjąć wspólną pracę w wielkim 
budownictwie pokoju. 

Nietzsche powiedział: „Idee. które izmieniają oblicze świata, 
drepczą na nóżkach gołębi". Być może, iż w ten sposób, który 
dotąd aż nazbyt często służył chęci przypodobania się, mło
dzież będzie mogla korzystać z wszechnicy świetnej i żyw j, 
dialogów z krwi i ciała. Znużenie nauką sprawia, że arcydzieła 
tracą swoją przyrodzoną nwc i popadają w omdlenie. 
Chciałbym jeszcze dorzucić: niektórzy ludzie sądzą, że tech

nika zada teatrowi cios ostateczny. Nie podzielam tej opinii, 
a ponieważ Międzynarodowy Instytut Teatralny upoważnił 
mnie do zabrania głosu w jego imieniu - wołam, jak się 
wołało niegdyś za naszych królów, tylko trochę izmien.iając 
formułę: . . Jeśli teatr umarł. to niech żyje teatr". 

Jean Cocteau 

TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI 

MOLIER 
<fragmenty) 

N A SCHYŁKU XVII wieku Ludwik XIV, już stary, ga
wędząc ze swym nadwornym dziejopisem, a niegdyś 
wielkim poetą, Racine'em, spytał go, kto z tych wszyst

kich, 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". [ ... ] 

Zanim stal się wielkim pisarzem, Jan Poquelin (Mol i e r t! 
jest to pseudonim) był długie lata straceńcem teatru. Syn do
brej mieszczańskiej rodziny, starannie ksżtałcony w kolegium 
jezuickim, zapłonął wczesną namiętnością do sceny: że zaś, 
u tartą kvleją, z namiętnością tą połączyła go miłość do aktorki, 
żadne perswazje nie zdołały go odciągnąć od desek scenicz-
nych. [„.] · 
Miał lat trzydzieści, kiedy dostał się do Paryża. Dzięki po

parciu księcia Andegawańskiego, rozpoczął szczęśliwie od za
szczytu wystąpienia przed młodym królem. [ ... ] 
Pierwszą nowością, z jaką Molier wystąpił, były Pocieszne 

wykwintnisie (1659), ostra i nieśmiertelnie aktualna satyra na 
współczesne salony literackie, na ckliwy smak modnych ro
mansideł, na wzajemną adorację koteryj. Sztuka odnosi tryumf, 
ale staje s ię zawiązkiem walki - jakże płodnej i błogosławio
nej dla literatury - która wypełni dziesięć lat życia Moliera. 
znacząc się szeregiem arcydzieł. 

Pocieszne wykwintnisie stanowią ważną datę w literaturze. 
Pierwszy to raz komedia - w tym wypadku nawet farsa -
dotąd będąca jedynie narzędziem zabawy, zmienia się w bicz 
satyry, w pamflet w duchu Arystofanesa. Tradycja głosi, iż 
podczas tej komedii wstał z publiczności jakiś starzec i wy-
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krzyknął: „Smiało, Molierze. oto mi dobra komedia!" Molier 
usłucha zachęty i pójdzie po tej drodze, pójdzie nieskończenie 
dalej: kto wie, dokądby na niej zaszedł, gdyby go nie zmu
nszono do milczenia. [ ... ] 

Burza wybuchła z okazji Szkoly żon (1662). Szkola żon sta
nowi znów epokę w literaturze: w naczynie tradycyjnej farsy 
francusko-włosko-hiszpańskiej Molier wlał treść pierwszej ko
medii obyczajowej, studium charakterów, życie! Mimo zachwy
tu publiczności pedanci ujrzeli w tej sztuce wzgardę dla świę
tych prawideł Arystotelesa. Z powodu paru wyrażeń, służą
cych raczej do scharakteryzowania postaci, świętoszki obojej 
płci podnoszą krzyk o żarty z rzeczy świętych. Wykwintnisie 
gorszą się swobodą języka. [ ... ] 
Aż dotąd satyra Moliera obracała się w kręgu niewinnych 

śmiesznostek literackich czy towarzyskich, o ile nie brała za 
temat wiekuistych niedoli miłosnych lub małżeńskich. Niebacz
nie wrogowie obudzili w nim drzemiącego lwa. Gwałtowna 
kampania podjęta przeciw niemu, a zwłaszcza metody, jakich 
użyto, ściągnęły jego oczy na zarazę społeczną, która nie
odzownie towarzyszyła silnie rozwiniętemu we Francji w XVI! 
wieku życiu religijnemu, na świętoszkostwo i obłudę. Z kam
panii o Szkolę żon urodził się Tartufe, czyli Swiętoszek (1664), 
t7zecia z kolei, największa data w literaturze. Pięć lat toczyła 
się walka o wystawienie tej sztuki. Nic nie pomogło poparcie 
samego króla; nie pomogły zmiany, które Molier wprowadził; 
po jednym przedstawieniu znów zepchnięto ją z afisza. Pięć 
lat Swiętoszek był wyklęty, a wraz z nim jego autor, ów -
jak pisał proboszcz św. Bartłomieja - „czart obleczony w cia
ło i przebrany za człowieka, największy libertyn i rozpustnik, 
jaki kiedykolwiek istniał, zasługujący za ten świętokradzki 
i bezbożny zamach na najcięższą i publiczną karę, na ogień 
nawet, nim dosięgnie go ogień wieczny". A zważmy, iż 
w owym czasie groźby takie bywały i czymś więcej niż zwro
tem retorycznym... Szczęściem król, któremu dewoci stawali 
w poprzek w jego dostojnych miłostkach, wytrwał podczas ca
łej tej burzy wiernie po stronie Moliera. 

Molier nie daje za wygraną. Pisze Don Juana, sztukę niemal 
jeszcze zuchwalszą, która obok nowych ciosów wymierzonych 
w obłudę religijną zawiera krwawą satyrę na ówczesny typ 
młodego panka, zwyrodniałego nadmiarem przywileju; przy
wileju, który mocą samego urodzenia daje mu wszystkie pra
wa, nie ucząc żadnych obowiązków. [ ... ] 
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. I Do:i Juana. musiał Molier cofnąć ze sceny; wydrukować 
me mo~ł go mgdy. Trzeba sobie zdać sprawę, czym był w 
oczach owczesnego społeczeństwa teatr, a zwłaszcza komedia, 
aby ocenić śmiałość tego, co podjął Molier, poruszając - i to 
w ten sposób! - na scenie podobne tematy. [„.] 

Mizantrop jest kulmin.aeyjnym punktem dzieła Moliera, 
utworem najbardziej osobistym; zarazem zamyka on w twór
czości Moliera jej heroiczny okres. Jeżeli mamy wnosić z ol
brzymiej sily i rozmachu satyry Swiętoszka i Don Juana cze
goż jesz.cze ni~ dokonałby Molier, jakichż ran ówcze~nego 
społeczenstwa nie byłby zdolny odsłonić? Ale po walce o- Swię
to~zk~, mimo że w końcu uwieńczonej zwycięstwem, po zdła
wiemu Don Juana uczuł Molier, że nie da się iść po tej 
drodze ; zresztą stargał siły w walce. Mizantropa publiczność, 
nawykł'.1 szukać w komediach przede wszystkim śmiechu, nie 
z.rozumiała. Aby podeprzeć słabnące powodzenie sztuki, Mo
~1er zmuszony był dodać do niej naprędce Lekarza mimo woli, 
Je~en zr~ztą z najweselszych swych utworów. Odtąd też bę
dzie baw1ł współczesnych. A jeżeli wśród zabawy raz po raz 
pokaże lwi pazur wielkiego satyryka, to przedmiotem satyry 
b~dą już nie t~. niebezpieczne sprawy: skąpstwo lub próżność 
m ieszczucha, sm1esznostki prowincjonalnych szlachetków ko-
bieca uczoność, wreszcie szalbierstwo lek.8.rzy. [„.] ' 
O~tatnim utworem Moliera jest Chory z urojenia, w którym 

Moh er, na p:zekór sięgającej już po nieg-0 śmierci , urąga jej 
władzy, drwiąc sobie bezlitośnie z medycyny, wyśpiewując 
ostatm hymn na cześć młodości i życia. Molier gra.I w tej 
sztuce Argana, „chorego z urojenia". W dzień czwartego przed
stawienia czuł się bardzo słaby. Radzono mu, aby nie grał; nie 
chciał odwołać widowiska aby nie narażać towarzyszy na stratę 
zarobku. W ostatnim balecie, w chwili gdy w czasie błazeńskiej 
promocji doktorskiej wymawia słowo „juro", omdlał. zniesiono 
go ze sceny, w niespełna godzinę umarł. Żaden lekarz nie 
chciał pośpieszyć mu z pomocą, żaden ksiądz nie chciał mu 
udzielić ostatniej posługi. Zaledwie król, całą swą powagą, 
wywalczył dlań najskromniejszy chrześcijański pogrzeb. 

Tak padł na posterunku, walcząc, działając do ostatniego 
tchu, z własnych cierpień i śmierci nawet czyniąc sobie ma
teriał twórczy, ten wielki aktor, wielki pisarz a przede wszyst
kim wielki człowiek; jeden z najbardziej ludzkich duchów, ja
kie kiedykolwiek istniały. Mimo swego geniuszu, którego siła 
starczyłaby do najwyższych lotów, on pozostał wśród ludzi. 
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Chodził między nimi, patrzył wpółrozbawionym, wpólsmutnym 
wzrokiem na. ich szaleństwa, głupstwa i złości i zwracał na 
nich dobroczynne światło swego śmiechu; a światło to, niby 
promieniowanie radium, miało - i ma po dziś dz-ień - włas
ność leczniczą 

Tadeusz Boy-Żeleński 

Szkice Q literaturze francuskiej - Tom I, PIW - 1956) 

TADEUSZ BOY-ZELEŃSKI 

O „Ś,VIĘTOSZKU" IVIOLIERA 

K OMEDIA świętoszek jest bezwarunkowo szczytem geniu
szu Moliera. zarazem jednym z najśmielszych czynów 
artystycznych, jakie ludzkość wydała. Tylko Molier zdol

ny 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 harmonijnej poetyckiej 
złudy; mocą tej tajemnicy geniuszu potwór Tartufe staje się 
rozkosznym wręcz zjawiskiem, a najbardziej odrażające jego 
czyny zanurzają nas w pełni estetycznego zadowolenia. 

• A teraz zestawmy daty! Molier wystąpił pierwszy raz na 
dworze króla z jakąś ucieszną farsą, która się nie zachowała, 
w r. 1658; w r. 1659 daje Pocieszne wykwintnisie, w 1662 
Szkolę żon, w 1664 Świętoszka i oto, w ciągu lat sześciu, od 
farsy bliskiej jeszcze średniowieczu, tkwiącej w atmosferze ku
glarzy jarmarcznych, doszliśmy do szczytu. którego komedia 
współczesna nie tylko nie przewyższyła, ale który na zawsze 
zapewne pozostanie jej niedościgłym wzorem. Z dawnej ko
medii, której celem było tylko bawić, mniej lub więcej wy
brednie, ale tylko bawić, Molier uczynił głębokie studium du
szy ludzkiej. Tradycyjne marionetki.. których ślad widzimy 
jeszcze w pierwszych jego komediach, zmieniają się w ludzi, 
w nieśmiertelne typy: żyją jakby stokrotnie spotęgowanym ży_
ciem ludzkim, skupiając niby soczewką poruszające ludźmi na
miętności. 

Zararem, o ile komedia przedmolierowska jedynie bawi, 
Molier bawiąc nas - i to bawiąc o ileż lepiej! - nie poprze
staje na tym; on nas uczy. Nie ma w jego utworach oschłego 
dydaktyzmu, ale dzięki samej głębi ujęcia wyłania się z niej 
nauka, mądrość życia. Nie jest to owa cnotliwa mądrość, którą 
do zbytku czasem częstuje się młodzież - stąd spotykał się 
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Molier z zarzutem niemoralności - jest to mądrość dla ludzi 
dojrzałych, mających odwagę spojrzeć życiu w oczy. Molier 
działa jak doświadczenie, nieraz gorzkie, bolesne, chociaż w 
śmiejącej się podane formie. 

Toteż w dziele swoim zaciera on niejednokrotnie granice 
pomiędzy komizmem a powagą życia. Molier doprowadza nas 
aż na sam kraniec: aby Swiętoszek skiończyl się szczęśliwie, 
trzeba było Molierowi uciec się aż do cudownej interwencji 
monarszej. 

Już Szkola żon była w teatrze francuskim utworem rewolu
cyjnym (świadczy -o tym sama kampania, do jakiej dala po
wód!). Ze Szkolą żon r-0dzi siię w teatrze francuskim komedia 
obyczajowa i komedia charakterów. Ale pod wieloma wzglę
dami te nowe zdobycze gniotły się tam jeszcze w dawnych 
ramach. Ten „plac publiczny", na którym t-Oczy się akcja; 
zmiana nazwiska, na którym wspiera się cała intryga; ciągle 
zwierzenia Horacego i mom)logi Arnolfa, wszystko to - jakże 
wydaje się ubogie wobec wspaniałej ekspozycji Tartufa, wobec 
soczystych, pełnych scen trzeciego i czwartego aktu! Molier 
przebiega drogę od starej farsy do nowoczesnej komedii w sie
dmiomilowych butach; tym razem jeszcze od Szkolu żon zrobił 
krok olbrzymi i - ostateczny: dalej już komedia nie sięgnie 
ani u Moliera. ani po nim. Niepodobna mi tu obszernie roz
wodzić się nad rysami, które czynią z Swiętoszka komedię na 
wskroś oby cz aj ową, wprowadzającą nas do wnętrza domu 
paryskiej mieszczańskiej rodziny; nad t ymi, które czynią zeń 
arcydzieło komedii char akt er ów, gdzie zewnętrzna intryga 
nie gra żadnej roli, a cała akcja wynika z· zazębienia się i tar
cia tych charakterów o siebie. Ale w scenach tych, naznaczo
nych najwyższym komizmem, Molier nie zaparł się tej ma
cierzy, z której wyrósł, starej farsy francuski.ej: bez jej 
szerokiej wesołości nie zdołałby zneutralizować elementów po
nurego dramatu, w każdej chwili gotowych wcisnąć się tu na 
scenę. Pani Pernelle, Doryna. pan Zgoda, Orgon, wreszcie w 
scenie, gdy siedzi pod stołem. to są owe farsowe tradycje ; 
jakże wzbogacone, jak szczęśliwie przeobrażone pod piórem 
Moliera! 

Ale Tartufe jest czymś więcej niż arc. dziełem komedii oby
czajowej i komedii charakterów. J est to jedno z tych dzieł , 
o których można powiedzieć, że ważą na losach ludzkości, nie
mal rozstrzygają o nich. 

Molier odkrył jedną tajemnicę: odkrył w teatr2:e nową po
tęgę, jedną z największych, jakie istnieją, mianowicie zabijać 

12 

• 



śmiechem, śmiechem brzmiącym ze sceny. W ręku Moliera 
komedia staje się satyrą, jedną z najgwałtowniejszych, najcel
niejszych, jakie istnieją. A równocześnie piętnując to, co go 
przejmuje wstrętem Molier głosi swą twórczością własny ideał 
życia. Komedia staje się u niego niejednokrotnie trybuną, 
mównicą. I posiadłszy tę potęgę, Molier jest nie tylko twórcą 
komedii: on jest i twórcą życia. Przyszedł, spojrzał dokoła 
siebie i powiedział: „To a to jest głupie, złe i śmieszne, nie 
chcę, aby to istniało". I to co on tak napiętnował, znikało 
strawione własną śmiesznością. Jeżeli problem Świętoszka jest 
dziś poniekąd przebrzmiały, to właśnie jest największą zdo
byczą Moliera. Nie zmienił oczywiście Molier zasadniczych 
cech ludzkiej natury, ale w momencie przeobrażania się społe
czeństwa zwalił swoją satyrą niejden z bałwanów stających 
na przeszkodzie idącemu nowemu życiu, i tak potężnie. jak 
może nikt inny, przyczynił się do jego ewolucji w duchu świa
tła i swobody. Przyszłość ziściła wszystkie postulaty Moliera. 

Od pierwszej chwili powrotu do Paryża Molier czuje się nie
swojo w tym świecie. Na każdym kroku widzi panoszące się 
głupstwo, ciasnotę pojęć, bakalarstwo, obłudę, przemoc, ucisk. 
Toteż każda jego sztuka - to wybicie jakiegoś okna, aby 
wpuścić powietrze, którego potrzebował dla płuc. 

Epoka, w której żył Molier, znajduje si~ na przełomie dwóch 
zmagających się z sobą światów. Z jedne~i strony - nowoczes
na myśl, niezmiernie bliska już nas, z drugiej - cały aparat 
społeczny i naukowy niemal średniowieczny. przeżyty, ale 
dzierżący jeszcze wszystko w ręku i konwulsyjnie broniący 
się inwazji nowego ducha. 

A obręcz ta była silna: oficjalni władcy ludzkich wierzeń 
i myśli posiadali w ręku wszystkie środki represji. Medycyna, 
prawoznawstwo, filozofia i najgroźniejsza z nich teologia po
dawały sobie ręce, gdy chodziło o poskromienie śmiałka, który 
się odważył podkopywać autorytet lub rutynę. „Ateusz·em" 
jest, kto nie wierzy w puszczanie krwi; heretykiem, kto nie 
wierzy w Arystotelesa. A ogłosić wówczas kogoś a t e u s z e m 

· znaczyło niemal postawić go poza obrębem prawa, znaczyło 
poszczuć go jak psa. To nam tłumaczy doniosłość walki Moliera 
z ówczesną medycyną; to nam tłumaczy, jak Świętoszek czy 
farsy lekarskie Moliera, czy też jego pocieszni „filozofow ie", 
wszystko płynie z jednego i tego samego źródła. 
Pamiętajmy o potędze ówczesnych Tartufów i Organów. 

Przed nimi to Kartezjusz chroni się przezornie do Holandii, 
a i tam na wiadomość o skazaniu Galileusza niszczy swój 
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Traktat o świecie. Wobec zjednoczonych potęg duchownych 
i świeckich jakże słabe były środki, którymi rozporządzali ów
cześni bojownicy światła! Myśli ich, wyrażane z nieskończo
nymi ostrożnościami, krążyły wyłącznie niemal w szczupłym 
kręgu naukowego świata: przenikanie ich do ogółu było bardzo 
ograniczone. 

I naraz przybył im nieoczekiwany sukurs. Ten aktor wę
driowny wesołek królewski, który nim puścił się .z trupą ko
mediantów na prowincję, liznął co nieco z filozofii, a później 
nauczył się po prostu czytać w księdze życia, stanął w szeregu 
walczących o światło, mając w ręce najsprawniejszą broń: 
śmiech i szyderstwo. I stał się ten cud, iż od potężnego wy
buchu śmiechu. wywołanego geniuszem k.omicznym Moliera, 
zatrzęsły się mury gmachu którego nie mogły zburzyć zespo
lone trudy uczonych: od tego szerokiego śmiechu pierzch8:ją 
duchy ciemności, a myśl ludzka może się rozwija~ swo~me. 
Strzały Moliera docierają tam, gdzie nie mogą d~s1ęgną~ kol~
bryny mędrców; w nieśmiertelnych typach, zdail'l.ach, p1~tn':1J~ 
on swoje ofiary znamieniem śmiesznośc~, spod ~tórej s~ę .1uz 
nie podniosą. Molier jest jednym z szerm1er~y, ktorzy naJdz1el~ 
niej przyczynili się do przyśpieszenia koniecznej l z~wcz~J 
przemiany: nim spełni się ona w historii, w nauce, spełruła się 
w jego duchu. , . 

Czy Molier zdawał sobie sprawę ze swego wspołpracowmc
twa z najwyższymi duchami epoki, z dziełem Kartezjuszów 
i Pascalów. Może. Ale ten dyrektor teatru, jego główny aktor, 
dostawca rpertuaru i aranżer dworskich uroczystości, dosyć 
miał swoich spraw na głowie. Stalo się w poniekąd mimowied
nie. mocą tego imperatywu zdrowego ro~mu oraz. wrodzonego 
instynktu swobody, jakie tkwiły w Moherze. Moze. tak s~o 
byłby zdziwiony dowiadując się C? tym, ~ak tym: ze w J~O 
d2Jiele tkwią już owe elementy, ktore w połtora wieku po mm 
wydadzą rewolucję francuską. 

Tadeusz Boy-Żeleński 

PRZEDlVIOvVA. ~IOlJERA 
DO PIERWSZEGO WYDANIA 

„SWJĘTOSZKA" (1669) 
(fragmenty) 

O TO KOMEDIA, która narobiła wiele hałasu i narażona 
była na długie prześladowania. Losy jej stanowią wy
mowny dowód, że ludzie, których wyszydza, są we 

Francji o wiele potężniejsi niż wszyscy, z których autor żar
tował sobie dotąd. Markizowie, wykwintnisie, rogacze i leka
rze znosili potulnie to. iż ośmielono się przedstawić ich na 
scenie; udawali nawet, że i oni wraz z całym światem bawią 
się zdjętymi z nich żywcem wzorkami. Ale obłudnicy nie 
puścili tak łatwo szyderstwa mimo uszu; uczuli się dotknięci 
i w ogóle zdumieni tym, iż ktoś ośmielił się wydrwić ich 
szalbierstwo i targnąć na rzemiosło, którym się trudni tyle 
możnych i wpływowych osób. Takiej zbrodni nie mogli mi 
przebaczyć; toteż wszyscy ruszyli w pole przeciw mej sztuce 
z nieopisaną wprost zajadłością. Rozumie się samo przez się, 
iż nie zaczepili jej o to, oo ich uraziło - zbyt dobrymi poli
tykami są na to i zbyt wiele mają sprytu, aby tak odsłaniać 
wnętrze własnej duszy. Idąc za swym chwalebnym obycza
jem, osłonili pobudki osobiste sprawą Boga: Tartufe wedle ich 
sądu stał się utworem obrażającym religię. Podług nich sztuka 
ta jest od początku do końca pełna wszelakiej ohydy; nie ma 
w niej nic, co by nie zasługiwało na zniszczenie ogniem. Każ
da zgłoska jest bezbożną; gesty nawet są zbrodnicze: najlżejsze 
drgnienie oka, ruch głowy, najmniejszy krok na prawo lub na 
lewo kryją dla tych panów tajemnice, które umieją wykładać 
na mą niekorzyść. 

Nic nie pomogŁo, iż przedłożyłem sztukę sądowi przyjaciół 
i ocenie całego świata; na nric nie zdały się poprawki, które 
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postarałem się wprowadzić; sąd samego króla i królowej_ przy
chylne mniemanie książąt krwi i panów ministrów, którzy 
zaszczycili publicznie mą sztukę swoją obecnością ; świadectwo 
zacnych i bogobojnych ludzi, którzy uznali ją za budującą -
wszystk.o to nie zdabo się na nic. Wrogowie moi nie chcą 
dać za wygraną : codziennie jeszcze podsycają publicznie krzy
ki zbyt gorliwych zelantów, którzy obsypują mnie obelgami 
z czystej pobożności i ciskają na mnie kamieniem przez chrze
ścijańskie miłosierdzie. 

Niewiele bym się pewnie troszczył o sądy tych panów, gdy
by nie przebiegłość, z jaką szkodzą mi w ·oczach osób, które 
poważam. Umieli wciągnąć do swego stronnictwa ludzi na
prawdę czcigodnych, których dobrej wiary udało się im nad
użyć ; ci bowiem, przez żarliwość właściwą im we wszystkim, 
gdzie idzie o sprawę nieba, łatwo ulegają wpływom starają
cym się trafić do nich z tej strony. Oto co mnie zmusza do 
tego, by podjąć obronę. Chodzi m i o osoby naprawdę naboż
ne i przed nimi pragnę oczyścić iz zarzutów swą sztukę. Za
klinam je z całego serca, aby nie potępiały rzeczy. mm jej 
nie sprawdzą własnymi oczyma, aby się wyzbyły wszelkiego 
uprzedzenia i nie dały się używać za narzędzie złości tym, 
których obłuda ujmę przynosi prawdziwie wierzącym. 

Kto sobie zada trud rozpatrzenia się z dobrą wiarą w mej 
lromedii, spostrzeże niewątpliwie, że intencje jej są wszędzie 
na wskroś niewinne i że nie ma ona bynajmniej zamiaru 
szydzić z rzeczy godnych poważania : że postępowałem sobie 
z całą ostrożnością, jakiej wymaga drażliwość przedmiotu, i że 
dołożyłem całej sztuki i wszystkich możliwych starań, aby 
cLobrze odróżnić charakter obłudnika od człowieka naprawdę 
pobożnego. Obróciłem całe dwa akty umyślnie po to, aby przy
gotować zjawienie się zbrodniarza. Nie trzyma on ani przez 
chwilę słuchacza w niepewności : każdy go pozna od pierw
szego rzutu oka po cechach, którymi go naznaczyłem ; od po
czątku do końca nie mówi ani słowa, nie spełnia ani jednego 
uczynku, który by nie malował charakteru niegodziwca, a nie 
uwydatniał przymiotów prawdziwie zacnego człowieka. będą
cego jego przeciwstawieniem. 

* 
Jeśli zadaniem komedii jest poprawiać przywary ludizkie, 

nie pojmuję, czemu niektóre z nich mają być pod tym wzglę
dem uprzywilejowane. Ta, o której mowa, bardziej niż inne 
groźną jest dla społeczeństwa : widzieliśmy zaś, że gdy chodzi 
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o poprawę błędów, wpływ teatru może być nader znaczny. 
Najpiękniejsze usiłowania poważnej moralności okazują się 
zazwyczaj mniej potężne aniżeli bicz satyry; gdy chodzi o po
prawę, nic tak skutecznie nie wpływa na ludzi jak odmalowa
nie ich przywar. Najstraszliwszy cios zadaje się ułomnościom, 
wystawiając je na szyderstwo świata. Ludzie rnoszą z łatwością 
przyganę, ale nie szyderstwo. Człowiek godzi się na to, . iż 
może być złym, ale nikt nie godzi się być śmiesznym. 

Zarzucają mi, że włożyłem w usta szalbierza język prawdzi
wej nabożności. Jakże więc? Mogłemże tego poniechać, gdy 
chodziło o wierne przedstawienie obłudl'l.ika? Wystarcza. o ile 
mi się zdaje, że odsłoniłem zbrodnicze pobudki. dyktując mu 
ten język, i że usunąłem zeń uświęcone terminy, które obró
cone w jego ustach na karygodny użytek - słusznie mogłyby 
razić. Lecz on wygłasza w czwartym akcie zasady z gruntu 
przewrotne. - Ale czy w tych zasadach mieści się cokolwiek, 
co by nie było oklepane i znane całemu światu? Czy one głoszą 
w mej komedii cokolwiek nowego? I czy można się obawiać, 
aby rzeczy tak powszechnie zohydzone wywarły jakiekolwiek 
wrażenie na umysły, aby autor przydał im niebezpieczeństwa 
każąc im przemawiać ze sceny, aby nabierały powagi, wypo
wiadane przez usta zbrodniarza? Nie ma co do tego najmniej
szej obawy; zatem powinno się ocenić przychylnie komedię 
o „świętoszku" lub też potępić w czambuł wszystkie komedie 
w ogólności. . 

• 

W tydzień po zakazie grania tejże sztuki wystawiono przed 
zebranym dworem sztukę Skaramusz pustelnikiem. Wychodząc 
król odezwał się do pewnego dostojnego księcia: „Rad bym 
bardzo wiedzieć. czemu ludzie, którzy się tak bardzo gorszą 
komedią Moliera, nie mówią ani słowa na Skaramusza?". Na 
co ów książę odpowiedział: „Przyczyna w tym, że Skaramusz 
szydzi z nieba i religii, o co ci panowie niewiele się troszczą, 
podczas gdy sztuka Moliera maluje ich samych - i teg,o nie 
mogą ścierpieć". 

„ 

„DRUGIE PODANIE" ZŁOŻONE 
' KROLOWI PO ZAKAZIE GRANIA 

,,ŚWIĘTOSZKA'' 
(fragmenty) 

NAJJASNIEJSZY PANIE! 

K OMEDII mojej, Najjaśniejszy Panie, nie pozwolono ko
rzystać z dobroci Waszej Królewskiej Mości. Próżno 

· ogłosiłem ją pod tytułem Szalbierza i przebrałem tę oso
bistość w szaty wytwornego światowca; próżno wyposażyłem 
go w mały kapelusik, długie włosy, wielką kryzę, szpadę i w 
mnogość koronek; próżno złagodziłem rzecz w wielu ustępach 
i usunąłm troskliwie wszystko, co wedle mego uznania mo
głoby posłużyć za cień pretekstu sławetnym oryginałom skreś
lonego przeze mnie portretu - wszystko nie zdało się na nic . 
Klika zwietrzyła rychło niebezpieczeństwo, jakie jej zagraża. 
Intrydze udało się dotrzeć do osób, które w każdej innej 
sprawie szczycą się tym, iż żadna intryga nie ma do nich przy
stępu. Ledwie komedia moja pojawiła się na scenie, ściągnęła 
na siebie natychmiast gromy władzy, przed którą nie pozostaje 
nam nic, jak tylko ze czcią uchylić czoła. Jedyną rzeczą, którą 
mogłem uczynić w owej potrzebie, aby przynajmniej siebie 
samego ratować od wybuchu burzy, było powiedzieć, że Wasza 
Królewska Mość raczyła mi zezwolić na to przedstawienie; nie 
sądziłem zaś. aby mi trzeba byŁo jeszcze starać się o pozwo
lenie u innych osób, skoro zakaz leżał również wyłącznie w 
mocy Waszej Królewskiej Mości. 

Nie wtąpię ani na chwilę, Najjaśniejszy Panie, że ludzie, 
których odmalowałem w mej komedii, poruszą u Waszej Kró
lewskiej Mości wszystkie sprężyny i wciągną do swego obozu, 
jak już przedtem uczynili, ludzi naprawdę czcigodnych, a tym 
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łatwiejszych do zbałamucenia, ile że sądzą innych wedle sie
bie. Obłudnicy posiadają . sztukę zabarwiania pięknymi kolo- . 
rami wszystkich swych intencji. Co bądź by się silili udawać, 
nie troska o dobro Boga porusza nimi z pewnością tutaj : dość 
jasno to pokazali, cierpiąc rozmaite komedie, które tylekroć 
wystawiano publiczrui.e. i to bez słówka protestu z ich strony. 
Tamte sztuki godzą jedynie w pobożność i wiarę. rzeczy, które 
tym panom najmniej leżą na sercu - ta, przeciwnie, dotyka 
i chłoszcze ich samych, i tego nie mogą ścierpieć. Nie mogą 
mi przebaczyć, iż odsłaniam ich szalbierstwa przed oczami 
świata, toteż, jestem pewny, nie omieszkają powiedzieć Wa
szej Królewskiej Mości, że moja komedia wywołała u wszyst
kich zgorszenie. Jednak s7.ezerą prawdą jes t, Najjaśnijeszy 
Panie, że cały Paryż zgorszony był jedynie zakazem jej grania 
i że najbardziej skrupulatni ludzie uważali wystawienie tej 
sztuki za rzecz pożyteczną i zbawienną. Powszechnie dziwiono 
się, iż osoby znane z zacności do tego stopnia ulegają wpły
wom ludzi. którzy powinil'i być przedmiot em wstrętu dla ca
łego świata i którzy obcy są wręcz uczuciom prawdziwej po
bożności, mimo że je głośno wyznają. 
Oczekuję z uszanowaniem wyroku, jaki Wasza Królewska 

Mość raczy wydać w tej sprawie, lecz to pewna, Najjaśniejszy 
Panie, iż trzeba mi będzie w ogóle zaniechać pisania komedyj, 
jeżeli świętoszki mają zostać górą. Zwycięstwo to da im nie
jako praw.o prześladowania mnie więce i niż poprzednio : nie
bawem gotowi będą zaczepiać najniewinniejsu- rzeczy za to. 
tylko, iż wyszły spod mego pióra. 

Molier 
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Molier „Szelmostwa Skapena". Premiera w Teatrze Kameralnym 
8. V. 1960 r. Reżyseria: Andrzej Witkowski. Scenografia: Jadwiga 

Przeradzka. 
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