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l twórczość Moliera 

Jan Baptysta Poquelin - Molier to pseudo
nim - urodził się \.., 1622 roku, w Paryżu ... 
Samo życie zdawało się predestynować przy
szłego komediopisar za do uprawiania tego sa
n'ego zawodu, _ co jego ojciec, właściciel zakła
du tap:cerskiego i dostawca królewski. Młody 
Poquelin został jednak oddany do kolegium 
"'' Clermont (obecnie Licr~um Ludv.7ika Wiel
kiego), jednej z najelegantszych w o-wycb czu
sach szkół w Paryżu. Po skończeniu kolegium 
brał prywatne lekcje filozofa, studiował także 
prawo i zdobył dyplom w Orleanie. 

Wpływ rodziny aktorów Bcjart, z Którymi 
s :q zaprzyjażnił a także niewątpliwie wrodzQ
ne powcłanie dramat)'czne zdecydowały ina
czej o jego życiu. Pewnego dnia dwudziesto
jednoletni Jan Baptysta poprosił ojca o wypła
cenie części schedy, jaka ·mu się należała po 
matce i na spółkę z Bejartami oraz kilkoma 
przyjaciółmi i krewnymi założył teatr . · 

Początki „Znakomitego Teatru", bo tak go 
nazwał, nie były łatwe. Trupa daremnie uga
niała się za powodzeniem przenosząc się z le
wego brzegu Sekwany na prawy, długi rosły, 
doszło do tego, że na żądanie wierzycieli Mo
lier został wtrącony do więzienia. Ale ani remu 
ani Magdalenie Bejart nie brakło siły ducha. 
Postanowili spróbować szczęścia na drogach 
południowej Francji. Te długie wędrówki w tu-



manach kurzu lub pod strugami deszczu, pie
szo lub konno "".okół wozu naładowanego ku
fram1 z dekorac1ami trwały dwanaście lat. Po 
czym zasobne w pieniądze i ciP.szące się już 
pewnym rozgłosem wesołe towarzystwo wró
ciło wreszcie do Paryża i Molier wystąpił po 
raz pierwszy przed królem (1658 r.). Miał wów
czas trzydzieści sześć lal. Studia klasyczne 
otworzyły przed nim w młodości ŚV\·' iat poeo:ji, 
lala. nęd~y i włóczęgi obdarzały niepospolitą 
zna3omosc1ą rze_czy i ludzi oraz przyz wycza je
n1em do bezposredniej obserwncji żvcia. ża
den chyba pisan nie otrżymał równie komplet
nej edukacji. 

Po wspaniałym powodzen iu Pociesznvch wy
kwintniś (1659) Ludwik XIV zaczął c\arŻyć Mo
lie:a przyj.aźn.ią. Zaważyło to w sposób decy
dujący na zycm komediopisarza, dzięki bowiem 
popa rciu królewskiemu mógł wypowiadać się 
w teatr~e b.ard70 swobodnie. Po każdym no
wym tnum.fle Moliera rośnie liczba jego wro
gow.: nalezą do . nich wykwintnisie, aktor -.~y 
lrag1czm, marklZl, zazdrośni pisarze, których 
krytykami i odpowiedziami na krytyki, nawet 
na)ba~dziej oszczerczymi i obelżywymi, ga r 
dzi; ~1g~x1 prawdziwi i fałszywi, których obu- · 
rza .Sw1ęlosze}, i gorszy Don Juan, budL:acv 
jednocześnie niechęć libertynów, parweniusze 
wywodzący się z mieszczaństwa, złota mło
dzież, szarlatani parający się medycyną. Sam 
przc6w wszystkim, ale świadomy życzliwości 
króla i wspierany przyjaźnią Boileau· i La Fon
taine'a , Molier dzielnie stawia czoło wrogom. 
Wśród zaciętych walk musi dbać o zarobki 

swojej trupy i bawić króla, jest dyrektorem 
teatru, aktorem, komediopisarzem, występuje 
w sztukach własnych i cudzych, w baletach, 
. w _tr:a~ediach. W wirze nieustającej aktyw
nosc1 1 gorączkowego życia, wśród ciągłych 
kłopotów i przepracowania pisze w ciągu trzy
nastu czy czternastu lat około trzydziestu sztuk, 
z których niejedna ma pięć aktów, a wiele na
leży clo arcydzieł literatury. 

Ale w życiu osobistym Molier nie jest szCl~
śliwy: ożenił się z Armandą Bejart, siostrą (lub 
córką) Magdaleny, młodszą od niego o dwa
dzieścia jeden lat. To niedobrane małżeństwo 
zatruło mu życie, wypełniając je niepokojem 
i goryczą. Cierpiał głęboko, ale nie był senty
mentalny, choć pełen powagi i skłonny do roz
myślań. Vvspółcześni nazywali go „kontempla
Lorem". Bogate doświadczen ia , życie uczucio
vte i zawód, który sob ie obrał, claly mu głębo
ką znajomo.ść przywar, słabości i vrnd ludz
kich. 

· Niektórzy chcieli go idealizować: . Umiejmy 
widzieć go takim, jakim był: człowiekiem i ctk
lorem. Wśród aktorów panowały w XVII wi.v 
ku dziwne obyczaje, a rodzina Bejart miała jak 
najgorszą reputację. Molier żył więc w naj
swobodniejszyh1 i najmniej zdyscyplinowanym 
środowisku · swoich czasów, ale zacho,val zdro
wy rozsądek i szlachetne instynkty; ani zdrada 
Racine'a, który zabrał mu najlepszą aktorkę 
i zaniósł swoje sztuki do h.onkurencyjnej Lru
py, ani lekkomyślność· Armandy nie \'>'ywoła
ły w nim gniewu przeciw nielojalnemu przy
jacielovvi i niewiernej małżonce. Zachował tlo 

·śmierci zdumiewającą energię i nie pzcrwal 
niezmordowanej aktywności. W ięmy jak ten 
niestrudzony szermierz mimo trawiącej go 
świertelnej choroby zebra t resztki c;ił, aby 
jednak grać, i pod maskq śrn i echu bo ha te1sko 
ukrywał przed widzami pierv·:sze konwulsje 
agonii, które go schwyciły na scenie. Dwaj ko
lejno wezwani księża odmówili przygotowania 
go na śmierć. Wdowa musiała upaś ć do stóp 
króla w Saint-Germain, aby uzyska ć zezwole
nie na pochowanie Moliera w poświęconej zie
mi. Mimo to na rozkaz arcybiskupa Paryża po
grzeb odbył się w nocy (1673 r.) . 

II 

Trudno sobie wyobrazić coś bardziej sztucz· 
nego niż powszechnie .przyjęty podział sztuk 



Moliera na farsy, komedie obyczajowe i ko· 
medie charakterów. W każdej bowiem komedii 
występują te wszystkie elementy w różnym 
stopniu, zależnie od wymagań teatralnych.„ 

Molier, który potrafił - na przekór sztyw
nej tragedii klasycznej - wykorzystać w swo
im teatrze elementy . farsowe, jest w tym sa
mym stopniu farsowym komikiem co reali
stycznym obserwatorem. Właściwie jest prze
de wszystkim komikiem: skądkolwiek zaczerp
nął motywy, sprowadził je do poziomu fa·rsy 
i zespolił z nią, powiększając i wzbogacajqc 
ten stary rodzaj francuskiej literatury ludowej. 
Komedia Moliera dlatego jest tak bardzo · na
rodową komedią francuską, że nie odzied7.i
czył jej on po swoich poprzednikach jako go
towego rodzaju literackiego o ustalonych już 
tradycjach, lecz wydobył ją sarn ze starej far
sy francuskiej, utworu wulgarnego, ale wier
nie cdtwarzającego życie ludu. Doprowadził 
farsę do doskonałości nie zrywając jej związ
ków z duchem ludu ... 

Przedslawienie charakterów ludzkich stano
wi właściwy cel Moliera, zasadę jego realiz
n·u, który jest przede v.rszystkim realizmem 
psychologicznym. Zycie wewnętrzne, pobudki 
czynów ludzkich - na tym skupia się uwaga 
Moliera. Ale ma on zbyt mocne wyczucie ży
cia, by wymyślać -tylko czyste abstrakcje„. 
Przeciwnie, postacie, które tworzy Molier, ży
ją we \\Tspółczesnym mu społeczeństwie i od
znaczają się skomplikowaną psychiką właści
wą żywym ludziom„. 

Ale - i to jest osiągnięciem genialnego ko
mediopisarza - ci ludzie XVII wieku, tak moc
no zindywidualizowani, · są zarazem typami 
wiecznymi„. Znajdziemy więc vl sztukach Mo
liera zarówno obraz społeczeństwa siedemha
slowlecznego, jak i galerię wiecznych typów 
ludzkich poza określoną epoką historyczną„. 

Molier dbał o prawdę w teatrze, ale~ także 
dbał o komizm, musiał więc wprowadz.ić ·-.do 

swoich refleksji - kiedy stawały się zbyt 
gorzkie - elementy komiczne, które miały 
mimo wszystko śmieszyć„. Nie jest to komizm 
literacki, nie polega nigdy na igraszkach słow
nych. Marivaux i Beaumarchais są nieskończe
nie dowcipniejsi od Moliera. Komizm ten jest 
w swojej istocie podobny do wzniosłości .cor
neille'a, to spontaniczny wybuch, w ktorym 
nagle wypowiada się cały człowiek„. Nie ma 
prawdy bez komizmu, ale nie ma również ko
mizmu bez prawdy - oto formułka sztuki Mo· 
liera.„ 

Najważniejsze komedie Moliera to: Pocie~z
ne wykwintn;.sie (1659), Szkoła żon (1662), św1ę
toszek (1664-1669), bon Juan (1665), Mizan
trop (1666), Skąpiec (1668). Mieszcza111n szlach
cicem (1670), Uczone białoglowy (167~), ChorY. 
z urojenia (1673) oraz farsa Lekarz mimo woil 
(1666). 

(Wg „Historii literatury francuskiej" 
G. Lansona i P. Tuffrau, w przekla· 
dzie Wiery Bieńkowskiej, PWN, War

szawa, 1965). 



, 

Problem «Swiętoszka» 

Epoka, w której t\-folierowi żyć i tworzy(· 
\1 ypadlo, stanowiła 1v ·;zerokim sensie dziP
cł7!ctwo dwóch epok WC7eśniejszych: 

średniowiecza, ze swym scholRstycyzmem 
w pojmowaniu spraw życia i śmierci, teocen
lryzmem, nietolerancją i przesądem; 

renesansu, który scholastycznemu, wiecznie 
chmurnemu niebu, przeciwstawił krajobraz 
ziemski pełny pogody i radości życia, antro
pocentryzm '" ogarnianiu zawiłości docze::>
nych i eschatologicznych ... Nawet święci i anio
łowie mieli wtedy bardziej odchowały wygląd 
pozując do obrazów włoskich i hiszpańskich 
malarzy ... 

Te dwie epoki, tak przeciwstawne sobie, zro
dziły trzecią, siedem.nastowieczną, klóra wyda
la na świat Moliera ... Asceza i bujność życia, 
uietolerancja i wolność, obskurantyzm i po
st ,p, wierność religijne.i doktrynie i reforma
torstwo - przecinają się, krzyżują "' lej epo
ce, jak dwie linie w rysunku geometrycznym ... 

Francja Moliera to Francja frond i walk po
litycznych, jansenizmu - prądu, który w ka
tolicyżmie francuskim propagował rygoryzm 
etyczny a którego siedzibą był podparyski kltl
sztor w Port-Royal a jednym z gorliwych rzecz
ników Blaise Pascal, naukowiec, myśliciel, au
tor polemicznych „Prowincjołek", - nieobcych 
Molierowi; to Francja jezuityzmu z jego kom
promisowym stosunkiem do świata, z kazui
styką, zakłamaniem i oportunizmem etycznym: 

-
to Francja Ludwika XIV „króla - słońce" i je
go dworu, gdzie swoboda obyczaju graniczyła 
z rozwiązłością; Francja glodov.-ania chłopów, 
bogacenia się mieszczaństwa, chwaszczenia się 
dewocyjnych towarzystw świeckokościelnych, 
że wymienię osiawioną „Compagnie du Saint
Sacrement" - organizację szpiegowską, inge
rującą w życie PT.Y'"'atne nawet króla a tak 
cierpką dla autora ,,Swiętoszka".„ 

Kontrowersyjne sprawy i prawdy tej epoki 
dostarczyły tematów dla scenicznej twórczośc:i 
Moliera, zadziałały, że genialny dramaturg co
raz bardziej zdecydowanie zaczął odchodzić 
od rozrywkowej tanizny francuskiej farsy, od 
przeróbek błahych scenariuszy włoskich ko
medii dell'arte, ażeby dla swej teatralnej trupy 
i nobliwej najczęściej \'Jidowni tworzyć sztuki 
własne, oryginalne, z dnia na dzień dojrzalsze 
Uteracko i społecznie„. Dyspenzator beztros
kiej rozrywki zaczął krzepnąć w t·wórcę w peł-



ni świadomego zadań, v.; odważnego biczown:-
ka ludzkich przywar i słabostek... · 

Ale nie możPa ośrn ies zać: bezkarn;e : za prze
konania literackie, za satyrę trzeba płacić .. . 
Narasta oburzenie tych, którzy poclejrzewajq, 
że postaciom Molierowskich komedii dostar
czyli wzorów w S\\'o.ch osobach. Mobili zują się 

odwetowcy... Oburzenie, zgorszenie sięgną 
szczyb:1., gdy, w teatrze królewskim, Mo! ier 
V\)'St~v~i /iwięt~szka", k.omedię zjadliwiej :iiż 
'"rczes111eJsze skierowaną przeeiwk o hipokry-

tom. Choć: sztuka spotka się z uznaniem królct, 
dość liberalnegc w rzeczach wiary i obyczaju, 
ba, nawet z jego poparciem, koła klNykalne, 
głównie zaś wspomniane już „Towarzystwo 
Świętego Sakramentu", niebywale wpływowej 
naówczas i będącej w opozycji do króla orga
nizacji jezuickiej, spowodują, że sztuka zosta
nie „zdjęta z afisza". 

„Swięloszek" bowiem okazał się czymś wię
cej niż kc mecl!. dla rozrywki dworu. Stal się 
sztuką o wielkiej sile burzycielskiej i głębo- . 
kim sensie społecznym. Smagając drwiną hipo
krytę Molier wycelował głębiej - w istotę 
etyki i moralnoścf katolickiej .. . 

Tym jedynie można tłumaczyć: zaciętość: 
i ostrość: ataków, z jakimi nagle spotkał się 
„Swiętoszek" ... Tę sarpą zresztą problematykę 
filozoficznospcleczną - w sp.os.ób jeszcze wni
kliwszy i w szerszej skali -- po djął autor w 
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następnej sztuce „Don Juan"„. biorąc na drwi
nę wszelkie uśvrięcone wartości, nie wyłącza
jąc dogmatów:·· .Rezultat dla Molie~a ~ dla je~? 
trupy aktorsk'E.'J arcyprzykry. I „._.w1ętoszek , 
i „Don Juan" zostały zakazane dla sceny.„ 

Pięć lat trwała, po zdjęciu „SwięlosTka" ze 
sceny przez króla, walka o moralną rehabili
tację sztuki i jej autora. "':śród najza~iętszyc_h 
wrogów znajdą się: arcybiskup Paryza de Pe
refixe, prezydent parlamentu Lamoignon, pro
boszcz kościoła św. Bartłomieja, ksiądz Roulle.„ 

Kabala pobożnisiów, rodzaj władzy zwierzch
niej nad „Tov.rarzystwem Sw. Sakramentu" i -
najogólniej mówiąc - nad religią obłudy, po
służyła się wszystkimi środkami,. żeby znis~
czyć autora. - ,.heretyka". Oto wiązanka ep1-
tel ów: 

Niecna komedia'~ „Absolutnie zelżywa dla „ k . 
reJJg1: i tardzo ;ebe,-p;eczna" . „Demon, tory 

• 

przybrał kształt istoty ludzkiej, największy 

bezbożnik i libertyn, jakiego znały dzieje". 
.,Truciciel dusz". „Swiętckradca, któremu za 
tak ciężkie zbrodnie należy się śmierć w pło· 

mieniach, zwiastunka cgni piekielnych". Itp. 

W tym straszliwym ogniu, nie tyle piekiel· 
nym, ile nagonki, „Swiętoszek" i jego twórca 
muszą przechodzić przenajdziwniejsze meta
morfozy. Sztuka zm:enia tytuły, w następstwie 
nadbudóv. ek rozrasta się z trzech do pięciu ak
tów, w wyniku skreśleń i przeróbek oddala się 
ccrnz wiGcej od piC"rwowzoru. . . Przechodzi 
metamorfO?C~ i ca f'"' gló,Nny bohater, Tartuffe, 
i to nie tylko pod względem charakteru ale 
i zewnętrznie zrzucając habit i przywdziewając 
strój laika. Zmienia się wreszcie i sam autor: 
molestuje króla ·w podaniach, pochlebia jak za
wodowy panegirysta, ale i broni odważnie swt:::j 
racji: 



nic tak ~kutecznie n;e wpływa na ludzi 
a, guIT•entuJC -- niż odmalowanie ic::h przy

v"<H. )', ajstras7niej.:;7y cios zadaje się ulomnoś
ci,in' , \, ~sla':· ·ając je ~ a szyderstwo świata. 
Czlow:c>k godzi ~ię na to, iż może być złyrn, ale 
nikt r:"e gc.d?i siP by" śmiesznym . 

l<cgo kor-krf'tnie sportreto,:val w komedii 
Mn Lei? BadaczP ,„ yrnie>niają ,,·iele nazwisk 
i zapnżyczeń s_u"?nosC:: ma chyba Brandwei!l, 
cl.1 ur 1·, n :kJ i\' c go -:;mel !urn o „Swiętoszku.'' pt. 
„Twc•rz i 11 n•ka", który udowadnia, że świę
toszkó s miał Mol:er ,,·okół siebie małego 
i dużE:g) kalibru 7.:-trzęs;enie . . . 

' -'Valka o przy . rócen;e sztuki scenie - jak 
już v.rspornnialem tr,,·ala pięć: lat; były paszkwi
le , były śledz.t a , 01 .,.eciwnicy posunęli się na
wet do oskarżen:a Mol era o stosunek kazi
rcdczy. Qctateczn :e i-· o med· a 'HÓC ila na scenę, 
jej autor stał się tym, kim jest dzisiaj: wielkim 
człowiekiem, pisarzem, którego t·Nórczość: 1rn
leży do najwyższych osiągnięć w literaturze 
światowej. 

(B. J.) 
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Piotr Krawiec: 

K1erown1k pracowni malar~kie.i 

Wiadys/aw Swide1 

Kierownik proc.o\\ni p<'rukMskiei 
Roman Odoj 

Kierownik pracowni ślusarskiej 

Jan Dziobo 

Rekwizytor 
Moria BrPm 

Brygadier ~cen ' 

P10t r Gal ee ka 

rzpt 1002-70 6.000 Lz-32 



Instytut Teatralny 
.e zbi rów Polskiego Ośrodka ITI 

Cena 3,- zł 


