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Fo<-hodzenie i źródła sziuki. - Pierwsi wrogowie 
zaczęli występować przeciwko Molierowi po wy
stawionej w roku 1'562 SZKOLE ŻON. Widząc, 
że w zwalczaniu go, powołują się na względy 
religijne - Molier postanowił zerwać maskę, 

którą się okrywali. Po satyrycznym ujęciu hipo
kryzji towarzyskiej, chciał napiętnować jej inną 
formę - fałszywą dewocję - i pokazac dewotów 
w całym ich odrażającym sposobie zachowania. 
To był początek SWIĘTOSZKA, najbardziej 
chyba oryginalnej sztuki Moliera, sztuki, - kró
rej nie zasugerował mu żaden poprzednik, 
a którą stworzyło jego doświadczenie i geniusz. 

Walka o wystawienie ŚWIĘTOSZKA - W przed
mowie do SWIĘTOSZKA Molier pisał: „Oto ko
media która narobiła wiele hałasu i była długo 
prześladowana". Przedmowa ta i trzy PODANIA 
DO KRÓLA są wyraźnym dowodem trudności 
i ciężkich prób, jakich doświadczał Molier przed 
otrzymaniem ostatecznego zezwolenia na zagra
nie sztuki. Po raz pierwszy SWIĘTOSZKA za
grano 12 maja 1664 na przyjęciu wydanym przez 
Ludwika XIV na cześć panny de La Valliere. 
Komedia wywołała takie protesty, że król był 
zmuszony wydać zakaz publicznych spektakli. 
Ośmie leni tym wrogcwie !violiera przystąpili do 
gwałtownych akcji. Probo„zcz św. Bartłomieja 
opublikował panegiryk, w którym nazwał Mo
liera „cz;Jrtem obleczonym w ciało i przebranym 
za człowieka " i żądał spalenia go żywcem na 
stosie. Wówczas Molier wy~łał do króla PIERW-
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SZE PODANIE i rozpoczął posmkiwania pro
tektorów. W efekcie uzyskał poparcie jedynie 
ze strony kardynała Chigi i pięcioaktową wersję 
SWIĘTOSZKA zagrano dwukrotnie w Raincy 
przed księciem Kondeuszem (29. XI. 1664 i 8. XI. 
1665). 

5 sierpnia 1667 czując przychylność Ludwi
ka XIV Molier zaryzykował publiczne wystąpie
nie ze SWIĘTOSZKIEM. Oczywiście przedsię
wziął pewne środki ostrożności: sztuka zatytu
łowana była tym razem SZALBIERZ (L'Impo
steur) a imię Tartuffe zostało zmienione na 
Panulphe. Ale już nazaiutrz przewodniczący 
Parlamentu wydał ponowny zakaz grania tej 
sztuki. Molier niezwłocznie odpowiedział dru
gim podaniem adresowanym do króla, ale król 
poGtrzymał zakaz i z cofnięciem go wstrzymał 
się aż do 5 kwietnia 1669. 

Trzecie podanie titrzymane w żartobliwym 
i wesołym tonie pisane było już po ostatecznym 
pozwoleniu na powrót SW lĘTOSZKA na scenę. 

Sukces, tak niecierpliwie oczekiwanej przez 
publiczność sztuki, był ogromny. Molier grał 
Organa, jego żona Armande Bejart - Elmirę, 
a rolę tytułową odtwarzał du Croisy. 

Sens moralny ŚWIĘTOSZKA. - Na prześla
dowanie SWIĘTOSZKA złożyło się wiele przy
czyn. Znaczna część społeczeństwa nastawiła się 
wrogo do Moliera już po jego pierwszych ko
mediach ostro krytykujących pewne przejawy 
życia; zazdroszczono Molierowi przychylności 
króla, a rzekome wyśmiewanie się ze spraw do
tyczących religii dopełniło reszty. Oskarżono 
Moliera o wolnomyślicielstwo, wrogie nastawie
nie do religii i stwarzanie niesprawiedliwych 
podejrze1't co do prawdziwej pobożności, przez 
złośliwe ukazywanie pobożności fałszywej. Ina
czej mówiąc, chciano Moiierowi przypisać nie 
krytykę hipokryzji, '.ecz nielojalną taktykę ma
jącą na celu ośmieszenie religii. Było to właści
wie jedyne poważne zastrzeżenie stawiane 
SWIĘTOSZKOWI. Ale, ponieważ trzeba szukać 
nie tego co autor chciałby powiedzieć, ale tego 
co rzeczywiście zostało powiedziane, w końcu 
przekonano się o prawdziwych zamierzeniach 
Moliera. Wystarczy dokładnie przeanalizować 
słowa wygłoszone przez Kleanta - rezonera 
sztuki - w IV akcie. Słowa te są najlepszym 
dowodem próby ukazania prz1~z Moliera, że per
wersja ludzka potrafi zmienić na gorsze nawet 
najlepsze rzeczy, że religia, tak jak i nauka, 
może być sfałszowana przez słabość i złośliwość 
natury ludzkiej, że płytka i głupia dewocja ta-
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kich typów jak Organ może mieć zgubny wpływ 
na słabsze charaktery, ale przede wszystkim, że 
„świętoszkowie", ci „fałszerze dewocji" są zja
wiskiem ohydnym, zasługującym jedynie na 
pogardę. 

Tłumaczyła: Ewa Sygnarek 
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NOTA 
BIOGRAFICZNA 
o 
MOLIERZE 

. JAN BAPTYSTA POQUELIN, bardziej znany 
Jako ~1olicr, urodził się w Paryżu, z początkiem 
stycznia 1622 r. w rodzinie mieszczańskiej. 
Otrzymał staranne wykształcenie w jezuickim 
Kolegium de Clermont (lata 1636-1640). Legen
da powiada, że następnie był uczniem Gassen
di'ego. Na iekcje tego słynnego filozofa uczę
szczali z nim Chapelle i Cyrano de Bergerac, 
j~go późniejsi przyjaciele. W 1641 r. zaczął stu
diować prawo, ale rozwinięta już namiętność do 
teatru spowodowała, że za.pragnął zostać artys
tą .. Stało się to chyba dzięki Ludwikowi Cresse, 
ktory często prowadził swego wnuka na spek
takle w !'Hotel de Bourgogne, gdzie grywano 
farsy takich autorów jak: Turlupin, Gros-Guil
laume, Gauthier-Garguille i Scaramouche. 

Tak więc w 1643, młody, bo liczący zaledwie 
dwadzieścia jeden lat Poquelin, zawarł znajo
mość z braćmi Bejart i ich siostrą Madeleine 
w równym stopniu zafascynowanymi teatrem'. 
i wraz z nimi zorganizował trupę aktorską, przy
brał pseudonim Molier i założył teatr znany pod 
nazwą L'Illustre Theatre. 

Ale zdobycie publiczności nie bylo rzeczą ła
twą, gdyż dwa stałe paryskie teatry -- !'Hotel 
de Bourgogne i Theatre du Marais przyciągały 
~iększość widzów. Poza tym nowa trupa była / 
Jes~cze bardzo niedoświadczona, i po upływie 
dwoch lat w r Hi45 Molier :wstał aresztowany 
za długi. Po wyjściu z więzienia zdecydował się . 
na objazd prowincji, licząc na widzów mniej wy
magających, łatwiejszych do zdobycia. Przez 
trzynaście lat, od 1645 do 1658 roku molierowska 
trupa prowadzi koczownicze życie objeżdżając 
centralne i południowe regiony Francji - Bor-
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deaux, Tuluza, Lyon, Grenoble; mając w re
pertuarze tragedie Corneille'a, Routrou , Du 
Ryer'a, komedie tych samych autorów, farsy 
włoskie i pisane przez samego Moliera. 

W 1658 r . . v.: czasie wizyty w Rouen, Molier 
nawiązał zna.iomość z księciem Andegaweń
skim. Dzięki poparciu księcia mógł powrócić do 
Paryża z. doświadczoną już trupą i zaprez·~n
tować na dworze królewskim sztukę Corneille'a 
NICOMEDE i swoją farsę ZAKOCHANY DOK
TÓR. Spektakl podobał się bardzo Ludwiko
wi XIV, więc Molier łatwo uzyskał pozwolenie 
otworzenia stałego teatru w sali Petit-Bourbon. 

Od tego czasu z uporem dąży do zdobycia 
uznania i pokazania swego geniuszu. W 165°9 r. 
wystąpił z POCIESZNYMI WYKWINTNISIAMI 
(Les Precieuscs ridicules"). Sztuka odniosła 
głośny sukces. Satyra na współczesne salonv 
literackie połączona z głęboką obserwacją i rea-:.. 
lizmem stylu podniosła t~ fars~ do rangi ko-

~· medii obyczajowej. 
Po WYKWINTNISIACH Molier wystawia ko

lejno sztuki SGANAREL (1661) - DON GARCIA 
Z NA W ARY (Don Garcie de Navarre - 1661) -
SZKOŁA MĘŻÓW (L'Ecole des Maris - 1661) 
i SZKOŁA ŻON (L'Ecole des Femmes - 161J2). 
Ta ostatnia sztuka odnosi sukces ale równo
cześnie powoduje gwałtowne reak~je ·przeciwko 
autorowi. Na atakujące go pamflety i parodie 
Molier odpowiada w 1663 r. KRYTYKĄ SZKO
L Y ŻON (La Critique de l':E:cole des Femmes) 
i IMPROWIZACJ~\ W WERSALU (L'ImpromDtu 
de Versailles). · 

W tym czasie dochodzi do szczytu sławy i po
wodzenia. Od 1661 gra na dworze królewskim. 
W 1662 r. poślubia Armandę Bejart. W osobie 
Ludwika XIV zyskuje nie tylko ojca chrzest
nego swego pierwszego dziecka, ale przede 
wszystkim wielkiego protektora oraz ofiarodaw
cę stałej pensji i upoważnienia do organizacji 
wszystkich spektakli w Wersalu, Saint-Germain 
i pozostałych rezydencjach króla. 

Wreszcie wystawieniem SWIĘTOSZKA (Le 
Tartuffe - 1664) wznosi komedię do nieosią
galnego dotąd stopnia perfekcji. Ale właśnie ta 
sztuka spowoduje cały szereg skandali, wrogich 
dla autora wystąpień, oskarżeń o atakowanie 
religii. Nawet król, mimo swej przychylności 
dla Moliera, był zmuszony do wydania zakazu 
grania SWIĘTOSZKA. Pięć lat trwała wielka 
batalia o zezwolenie na zagranie tej sztuki. Nie 
pomagały nawet tekstowe zmiany dokonywane 
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WOJCIECH ZIELEZIŃSKI 

przez autora. Po jednym spektaklu nowej wersji 
sztukę ponownie zdejmowano z afisza. Pięć lat 
walki o SWIĘTOSZKA nie osłabiło aktywności 
literackiej Moliera, wręcz przeciwnie - na
tchnęło go do stworzenia serii arcydzieł takich 
jak. DON JUAN (1665), MIZANTROP (Le Mi
santhrope) i LEKARZ MIMO WOLI (Le Mede
cin malgre lui - 1666) - AMFITRION (Amphi
tryon) i SKĄPIEC (L'Avare - 1668). 

I wreszcie po wielkim sukcesie SWIĘTOSZKA 
w roku 1669 Molier jeszcze podwaja swoją twór
czą aktywność. Pisze komedie, pastorałki, fai">;y: 
PAN POURCEAUGNAC (Monsieur de Pource
augnac - 1669), SZELMOSTWA SKAPENA 
(Les Fourberies de Scapin - 1671), MIESZCZA
NIN SZLACHCICEM (Le Bourgeois gentil
homme - 1670), PSYCHE (1671) i UCZONE 
BIAŁOGŁOWY (Les Femmes savantes - 1672). 
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W czasie jednego z przedstawień swej ostat
niej sztuki - CHORY Z UROJENIA (Le Malade 
immaginuire) -17 lutego 1673 r., od dłuższego już 
czasu chory Mulier ;!emdla ł nd scenie i po kill<u 
godzinach zmarł. Władze kościelne nie zezwoliły 
na pogrzeb ekskomunikowanego przez Kościół 
„komediant<:". Dopiero interwencja Ludwi
ka XIV spowod'Jwała, że pochowano go na 
cmentarzu św . .Józefa. ale pokryjomu, nocą, bez 
religij n ego obrządku. 

Trupa pozbawiona swego organizatora, aktora 
i autora nic miała widoków na przetrwanie. 
Armande Bejart poślubiła więc jednego ze 
swych kolegów, który zajął u jej boku i w tc::i
trze miejsce Moliera. W 1680 r. rozporządzeniem 
wydanym przez króla aktorzy dołączeni zostali 
do trupy z l'Hótel de Bourgogne. \V ten sposób 
powstala Kom edia Francuska, którą nazwano 
- „la Maison de Molierc" - domem Moliera. 

EWA SYGNAH:SK 
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FRAGMENT PRZEDMOWY 
DOŁĄCZONEJ PRZEZ MOLIERA 
DO PIERWSZEGO WYDANIA 
„ŚWIĘTOSZKA" w MARCU 
1669 ROKU 

PRZEKŁAD: TADEUSZA BOY'A-ŻELEŃSKIEGO 

Oto komedia, która narobiła wiele hałasu 
i nara.wna !Jyia na długie prześladowania. L.:isy 
jej stanowią wymowny dowód, że ludzie, któ
rych wyszydza, są we Francji o wiele potężniejsi 
niż wszyscy, z których autor żartował sobie do
tąd. Markizowie i wykwintnisie, rogacze i leka
rze znosili potulnie to, iż ośmielono się przed
stawić 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 mzu; uczuli się do
tknięci i w ogóle zdumieni tym, iż ktoś ośmielił 
się wydrwić ich szalbierstwo i targnąć na rze
miosło, którym się trudni tyle możnych i wpły
wowych osób. Takiej zbrodni nie mogli mi prze
baczyć; toteż wszyscy ruszyli w pole przeciw 
mej sztuce z nieopisaną wprost zajadłością. Ro
zumie się samo przez się, iż nie zaczepili jej 
o to, co ich uraziło - zbyt dobrymi politykami 
są na to i zbyt wiele mają sprytu, aby tak od
słaniać wnętrze własnej duszy. Idąc za swym 
chwalebnym obyczajem, osłonili pobudki osobi
ste sprawą Boga: Tart uf fr wedle ich sądu stał 
się utworem obrażającym religię . Podług nich 
sztuka ta jest od początku do koli.ca pełna 
wszelakiej ohydy; ni~ ma w niej nic, co oy nie 
zasługiwało na zniszczenie ogniem. Każda zgłos
ka jest bezbożną; gesty nawet są zbrodnicze; 
najlżejsze drgnienie oka, ruch głowy, naJmmeJ
szy krok na prawo lub na lewo kryją dla tych 
panów t::ijemnice, które umieją wykładać na mą 
niekorzyść. 

Nic nie pomogło, iż przedłożyłem sztukę są
dowi przyjaciół i ocenie całego świata; na nic 
nie zdały się poprawki, które postarałem się 
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wprowadzić; sąd samego króla i królowej , przy
chylne mniemanie książąt krwi i panów mini
strów, którzy zaszczycili publicznie mą sztukę 
swoją obecnością, świadectwo zacnych i bogo
bojnych ludzi, którzy uznali ją za budującą -
wszystko to nie zdało się na nic. Wrogowie moi 
nie chcą dać za wygraną: codziennie jeszcze 
podsycają publiczne krzyki zbyt gorliwych ze
lantów, którzy obsypują mnie obelgami z czys
tej pobożności i ciskają na mnie kamieniem 
przez chrześcijańskie miłosierdzie. 

Niewiele bym się pewnie troszczył o sądy tych 
panów, gdyby nic przebiegłość, z jaką szkodzą 
mi w oczach osób, które poważam. Umieli wcią
gnąć do swego stronnictwa ludzi naprawdę czci
godnych, których dobrej wiary udało się im nad
użyć; ci bowiem, przez żarliwość właściwą im 
we wszystkim gdzie idzie o sprawę nieba, łatwo 
ulegają wpływom starającym się trafić do nich 
z tej strony. Oto, co mnie zmusza do tego by 
podjąć obronę. Chodzi mi o osoby naprawdę 
nabożne i przed nimi pragnę oczyścić z zarzu
tów swą sztukę. Zaklinam je z całego serca, aby 
nie potępiały rzeczy, nim jej nie sprawdzą włas
nymi oczyma, aby się wyzbyły wszelkiego 
uprzedzenia i nie dały się używać za narzędzie 
złości tym, których obłuda ujmę przynosi praw
dziwie wierzącym. 

Kto sobie zada trud rozpatrzenia się z dobrą 
wiarą w mej komedii, 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 draż
liwość przedmiotu, i że dołożvłem całej sztut.;-i 
i wszystkich możliwych starań, aby dobrze od
różnić charakter obłudnika od człowieka na
prawdę pobożnego. Obróciłem całe dwa akty 
umyślnie na to, aby przygotować zjawienie się 
zbrodniarza. Nie trzyma on ani przez chwilę 
słuchacza w niepewności: każdy go pozna od 
pierwszego rzutu oka po cechach, którymi go 
naznaczyłem; od początku do koli.ca nie mówi 
ani słowa, nie spełnia ani jednego uczynku, któ
ry by ni2 malował charakteru niegodziwca, a nie 
uwydatniał przymiotów prawdziwie zacnego 
człowieka, będącego jego przeciwstawieniem. 

Jeśli zadaniem komedii jest poprawiać przy
wary ludzkie, nie pojmuję, czemu niektóre z nich 
mają być pod tym względem uprzywilejowane. 
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Ta, o której mowa, bardziej mz mne groźną jest 
dla społeczeństwa; widzieliśmy zaś, że gdy cho
dzi o poprawę błędów, wpływ teatru może być 
nader znaczny. NajpiękniEjsze usiłowania po
ważnej moralności okazują się zazwyczaj mniej 
potężne ;·.niżeli bicz satyry; gdy chodzi o po
prawę , nic tak skutecznie nie wpływa na ludzi 
jak odmalowanie ich przywar. Najstraszliwszy 
cio~ zad<:je się ułomnościom, wystawiając je 
na szyderstwo świata. Ludzie znoszą z łatwością 
przyganę, ale nie szyderstwo. Człowiek godzi 
się na to, iż może być złym, ale nikt nie godzi 
~ię być śmiesznym. 
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