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M O L I E R (właściwe nazwisko : Jean-Baptiste Poque
li.n) urodził się w Paryżu 1622 r. (15. I. 1622 - data 
ch_rztu), .zmarł ~7. li. 1673 w Paryżu. Pochodził z ro
dziny m1eszczans1kiej. W latach 1636-1640 uczęszczał 
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w Paryżu do jezuickiego lkeum Clermont. Studiował 
ta-kie prawo, lecz zrezygnował z kariery prawniczej, 
gdyż postanowił poświęcić się teatrowi i ulokował na
leż·ną mu część spadku po matce w przedsiębiorstwie 
tea·tralnym, które z.ałożył przy współudziale wędrow
nej trupy rodziny Bejartów. Wtedy to przybrał pseudo
nim Moliere. W 1643 r. trupa Mol·iera osiadła w Pa 
ryżu, lecz bra.k powodzenia, trudności finansowe, 
które m.in. doprowadziły do uwięzienia na krótko 
Moliera za niewypłacalność, zmusiły pisarza do opusz
czenia stolicy. Pod koniec 1645 r. jego trupa wyru
szyła na prowincję. Długoletnia wędrówka po 
kraju (1645-1658), w cmsie •której Molier pełnił rów
nocześnie funkcję kierownika, aktora i autora, wzbo
gaciła doświadczenia początkl.l'jącego komediopisa
rza. Przerabiając dla zespołu stare farsy lub scena 
riusze włoskich komedii dell'arte, Molier z·aczął pisać 
sztuki własne, nietby·t jeszcze oryginal·ne, ale stano
wiące już zapowiedź późniejszych, literacko i artysty
cznie w pełni dojrzałych utworów. Znaczny sukces wy
stawionych w Lyonie Zwad miłosnych (1656) ułatw i ł 
mu powrót wraz z trupą do Paryża . Pod koniec 1658 r. 
zespół wystąpił w obecności Ludwika XIV ze sztuką 
Corneille'a Nikomed i farsą Moliera Zakochany lekarz. 
Wzrastające powodzenie Moliera i zdobyte na dworze 
względy sprawiły, że otrzymai · on dla swego ze 
społu salę Petit Burbon w pobliżu Luwru, a 
dwa lata później - salę w zbudowanym przez kar
dynała Richelieu Palais Royail. Pierwszą sztuką, któ
ra zapewniła Molier-owi nieśmiertelność była komedia 
Pocieszne wykwintnisie (1659). „Wy·kwintność", prze
jawiająca się w sferze obyczajowości wyszukanym 
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stylem bycia, szczególnie mow1enia, była ważnym 
zjawiskiem społecznym. Prąd ten, którego niezaprze
czoną msługą jest wzbogacenie języka francuskiego 
o nowe środki wyrnzu, był w swej istocie odejściem 
od natury, m.ln. przez apologię wzniosłej, odrealnio
nej i idealnej miłości, sublimowanie do przesady 
prostych i naturalnych przejawów życia. Krzewił si7 
zarówno w wielkich salonach oświeconych dam, pan 
de Scuaery i Rambouillet, różnicując się w koteryjne 
odcienie i maniery, Ja•k i wśród warstw .niższych, na 
prowincji , stając się pożywką snobizmu dla ludzi as
pirujących do „wiellkiego świata". Pocieszne wykwin
tnisie to atak zarówno przeciwko owym snobizującym 
parweniusZ'Om mieszczańskim - f..aikt, który pozwolił 
łatwej przeł·knąć gryzącą ironię deczywistym przed
stawicielom preciosite - jak i przeciwko istocie tego 
prądu - wszystkiemu, co obce naturze człowieka . Jest 
więc ta sztuka pochwałą nowego, zdecydowanie an
tyfeudalnego humanizmu. · Jeszcze nie przebrzmia ły 
echa wielkiego sukcesu Pociesznych wykwintniś oraz 
walki, jaka wokół sztuki zawrzała, a już pojawiła się 
następna, jednoaiktowa 1komedia pisana wierszem, 
o zakroju .farsy: Sganarel/e, czyli rogacz domniemany 
(1660). Występuje w niej postać Sganarelle'a, jedne
go z boha·terów knku następnych komedii, m.in . Don 
Juana. Po tych dwóch su·kces·ach przyszł.a kolej na 
niepowodzenie: fiasko zupełne przygotowywanej od . 
dawna •komedii heroicznej Don Garcia z Nawarry 
(1661), •Z którą Moliere zdawał się wiązać wiele na
dziei. Kolej.ny wielki sukces ·i uznanie -nawet najza
gormlszych wrogów Moliera, szermvjqcych do znu
dzenia oszczerstwem o plagiat, przyniosła komedia 
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w 3 aktach, pisana wierszem, Szkoła męzow (1661). 
Zarówno za żyoia, jak i po śmierci autora uznana 
została nie •bez racji •za ·jedną z najlepszych. Molier 
porusz~ w niej _sprawę :w~chowa·nia dziewcząt - przy
sz.ły~h zon: a rownoczes.nie problem metod postępo
wa~1a ~ęzczyzny ~~bee :kobiety. Zachowujący pełen 
u~ : aru 1 ła.godnosc1 stosunek de swej podopiecznej 
~riste zys~UJe p~zewagę nad niepohamowanym w swej 
ządzy pos1adan1a Sganarellem; Ariste - mimo znacz
nej. ró~nicy wieku poślubia Leonorę. Sganarelle, uo
sob1en1e wszelkich przywar chara·kteru, pada ofi.arą 
w!a~nej _Przebiegłości . i chciwości. D.2!ię'ki komicznym 
row1kłan1e~. pełnym nieprawdopodobieństw sytuacjom -
.arsowym,, ~ywym charakterom i głęboko humanisty
cznym tresc1om sztu1ka ta pozostaje zawsze aktualna 
i ·~.adal zgodnie ze swym przeznaczeniem uczy ·i bawi 
widza. W r._ 1662 Molier poś•lubił siedemnastoletnią 
~rmandę Bejort, dwad·zieścia lat młodszą od s·iebie 
siostrę swej poprzedniej kochanki; fakt ten stał sie 
przyczyną wielu złośliwych insynuacji pod adresem 
pisarza. Ważnym wyd.arzeniem było wystawieni-a 
w r 1661 trzya.ktowej ·komedii-baletu Natręci, utoro
wał·a ona bowi·em drogę nowemu gatunkowi, do któ
rego zaliczać się będzie także słynna Improwizacja 
w Wersalu (1663) - sztu•ka o ·charakterze polemicz
nym: g.dzie , ~olier rozprawił się .ze swymi wrogami, 
a rownoczesn1e dał wyraz swoim poglądom na teatr 
i sztu·kę ·aikt-orską. Prawdziwą burzę rozpętała następ
na szturka_ Szkoła żon (1662) piędoaktow.a komedia 
charakterow; poruszył w niej Molier raz jeszcze ten 
sam problem co w Pociesznych wykwintnisiach i Szko-
le mężów: miłość prawdziwą, •zgodną z naturalnymi 
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Moliere jako Sganarel 

skłonnościami uczucia i rozumu, przeciwstawioną 
przymusowi, za którym •kryje się wątpliwa racja z.okła
manej, obłudnej i wyrachowanej momlności miesz
czar'iskiej. „Prawowiernym" prawodawcom ·tej moral
n·oŚci Molier, broniąc swej sztuki, odpowiedział wyś
mienitą, ciętą sztLiką-pamfletem Krytyka Szkoły żon 
(1663). Do tej strony obyczajowości powróci! Molier 
ro-z jeszcze w komedii-baleoie lub- jak się ją niekie

·9y nazywa - maskaradzie Małżeństwo z przymusu 
(1664). Długotrwałą . bo pięć lat toczącą się walkę 
przyniost·a trzyaktowa komedia Świętoszek (1664), 
skierowana przeciwko hipokrytom. Choć sztuka spot
kała s•ię z uznaniem <króla ·i jego poparciem, prze
możne siły ·kół klerykalnych, głównie Compagn ie du 
Saint-Sacrement, niebywale wpływowej wówczas i bę
dącej w opozycji do Ludwika XIV organizai;:ji jezuic
kiej, sprawiły, że sztukę zdjęto ze sceny. Święto~zek 
był sztuką o wiel.k•iej sile burzycielskiej i głębokim 
społeczno-politycznym sensie. Podobnie jak w Pocie
sznych wykwintnisiach pod przykrywką drwiny jedy
nie z „pocieszniś" ata.kował Molier w rzeczywistości 
istotę zjawiska preciosite, tak i w tym wypadku, sma
gając drwiną hipokrytę, mierzył' w samej rzeczy w is
totę etyiki i moralności •katolickiej: hasło rezygnacji 
z dóbr i przyjemności ziemskich - co, jako sprzeczne 
z naturą, musiało rodzić obłudę. A pośrednio w cały 
aparat ·i instytucję 1Kościoła. 

Tym chyba można jedynie tłumaczyć zaciętość i os
trość a~aków, z Jakimi się spotkał Świętoszek. Tę sa
mą pro·blematy·kę fil·ozoficzno-społeczną, w sposób 
jeszcze głębszy ~ w szerszej skali podjął autor w nas 
tępnej sztuce Don Juan (1665) jednej z najbardziej 
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Kazimierz Szubert jako Tartufee 

nieregularnych sztuk Moliera, jedynej niemal komedii 
nie uwzględniającej trzech jedności i .z.osad prawdo
podobieństwa. I tu 1kpinę z wszelkich uświęconych 
wartości, nie wyłączając dogmatów, skrywa pozorna 
i tradycją tematLl uświęcona sprawa ·przestrogi pod 
adresem cynizmu i obłudy. Sztuka zyskaia sukces nie 
bywały, a·le - wywoławszy równie wielki slkandal - zos
tała zdjęta ze sceny po piątym przedstawieniu. Tym
cz.asem ukazał się, zaczerpnięty z własnych przeżyć, 
atak Mol·iera na ówczesną medycynę Lekarz mimo 
woli (1666), 1który - we właściwym pisarzowi stylu iro
nii zmieswnej z · autoironią - daje zarys poglądów 
moralnych, dotyczących problemu uczciwości, szcze
rości i prawdy, stając się zarazem atakiem na pewne 
wady ustroju ·i obyczajów (np. stronnkzość sądów, 
obłudę towarzysiką •. obmowę itp). Już za czasów Re
wolucji Francuskie j widziano w jej bohaterze przy
jaciela rodu ludzkiego i szermierza surowej prawdy, 
a romantyczn·i buntownicy dostrzegali w nim sojusz
nika. Dwa lata później w Amfitrionie (1668) temat 
zaczerpnięty z Plutarcha stał się okazją do żartów 
aktualnych. Ostrzej brzmi tragicznie zakoń.czona, uka 
zująca ·okrucieństwo ustroju stanowego farsa Grze
gorz Dyndała (1668), wady mieszczańskie wykpił 
Molier w Skąpcu (1668) ·i w Panu de Pourceaugnac 
(1669). 
Tymczasem gruźlica czyniła coraz poważniejsze spus
toszenia w organizmie pisarza. Werwa komiczna zab
rzmiała jeszcze w 1670 r. w Mieszczaninie szlachcic·::Jm 
gdzie wydrwi.ono snobizm pewnej części bogatego 
i niedouczonego mieszczaństwa omz kombinacje „ary
stokratycznych" pasożytów, a także w nawiązujących 
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do komedii dell'arte brawurowych Szelmostwach Ska
pena (1671). W r. 1673 umierający już pisarz wysta
wił os·tat-n i swój utwór sto nowiący ata1k na medycynę: 
Chorego z urojenia (1673), w którym sam grał rolę 
główną, Argona. Na czwartym spekta·klu Mol•ier stra
cił przytomność w ostatniej wstawce baletowej, wyma
wiając słowo „jutro''. Umarł parę ·godzin później. 
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(Wg. „Małego Słownika Pisarzy F.ran
cuskich, Belgijskich i Prewansalskich) 

Podanie 
przedłożone królowi w sprawie komedii „Tartufe", jesz-

cze nie przedstawianej publiczności. 
Najjaśniejszy Panie! 
Ponieważ zadaniem komedii jest poprawiać ludzi, 
bawiąc ich równocześnie, mniemałem, iż z tytułu mego 
powołania nie moglem znaleźć sobie lepszego celµ, 
niż ścigać za pomocą uciesznych obrazów błędy epoki; 
że zaś obłuda bez wątpienia jest jednym z najbar
dziej rozpowszechnionych, najdokuczliwszych i najnie
bezpieczniejszych, sądziłem, Najjaśniejszy Panie, iż 
oddałbym niemałą przysługę wszystkim poczciwym lu
dziom, gdybym napisał komedię, która by zohydziła 
obłudników i wydobyła na wierzch wszystkie sztucz
ki tych przesadnych świętoszków, zamaskowane szel
mostwa tych fałszerzy monety zbawienia, usiłujących 
chwytać ludzi na lep udanego zapału i obłudnej mi
łości bliźniego. 

Napisałem, Najjaśniejszy Panie, tę komedię, jak 
mniemam, z całą starannością i wszelkimi względami, 
których mogła wymagać delikatność przedmiotu. Aby 
tym bardziej uwydatnić cześć i szacunek winne lu
dziom istotnie nabożnym, oddzieliłem od nich najtros
kliwej charakter będący przedmiotem satyry. Nie zos
tawiłem miejsca dla żadnej dwuznaczności, usuną/em 
wszystko, co mogłoby sprowadzić pomieszanie złego 
i dobrego, posłużyłem się w swoim obrazie najjaskra
wszymi farbami oraz zasadniczymi rysami, które poz
walają rozeznać już na pierwszy rzut oka prawdziwego 
i oczywistego szalbierza. 

Jednak wszystkie ostrożności okazały się daremne. 
Skorzystano, Najjaśniejszy Panie, z drażliwości uczuć 
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Twoich w sprawach religijnych i umiano trafić do 
Ciebie jedną drogą, na której można Cię było podejść, 
to jest drogą czci dla rzeczy świętych. Świętoszki umia
ły zręcznością swoją znaleźć łaskę w oczach Waszej 
Królewskiej Mości; oryginałom udało się uprzątnąć 
z widowni kopię i mimo jej uznanego powszechnie 
podobieństwa. 

Jakkolwiek to zniweczenie mego dzieła było dla mnie 
nad wyraz bolesnym ciosem, nieszczęście moje osło
dził mi sposób, w jaki Wasza Królewska Mość raczyła 
wyrazić mniemanie swoje w tym przedmiocie. Uwa
żałem, Najjaśniejszy Panie, że nie mam prawa się 
skarżyć, skoro Wasza Królewska Mość była łaskawą 
oświadczyć, iż nie znajduje nic nagannego w tej ko
medii, zakazując mi jej zarazem wystawiać publicznie. 

Jednak mimo tego zaszczytnego oświadczenia naj
większego i najoświeceńszego z królów świata, mimo 
przychylnej oceny Jego Świątobliwości legata pa
pieskiego i znacznej większości prałatów, którzy wszys
cy, zezwoliwszy, abym im oddzielnie odczyta/ mą sztukę, 
podzielili w zupełności zdanie Waszej Królewskiej 
Mości, mimo to wszystko, powiadam, pojawiła się 
książka, napisana przez księdza*) zadająca jawny kła m 
wszsytkim tym dostojnym świadectwom. Nic nie pomo
gło zdanie Waszej Królewskiej Mości; nic nie pomogło, 
iż Jego świątobliwości legat papieski i wielebni pra
łaci wydali swe orzeczenie - komedię moją, na 
niewidziane zresztą, uznano jako dzieło diabelskie, 
jak również z diabla poczęty ma być mój umysł. 
Wedle tej książki jestem jeno złym duchem, przybra
nym w ciało· i przystrojonym za człowieka, niedowiar
kiem, bezbożnikiem godnym odstraszającej kary. Nie 
•) Mowa o proboszczu św. Bartłomieja - ks. Piotrze Roulle 
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wystarcza, by ogień zniszczył public:nie sa'T} -przedmi~t 
zgorszenia; zbyt tanio w ten sposob wymigałbym się 
ze sprawy: miłosierna gorliwość tego przezacnego 
człowieka nie poprzestaje na tym , nie _godzi się na to, 
abym mógł znaleźć litość bodaj przed obliczem. Bo
ga, żąda koniecznie, abym był potępiony - to rzecz 
postanowiona. 

Książkę tę, Najjaśniejszy Panie, przedłożono _Wa
szej Królewskiej Mości. Bez wątpienia Vi(asza Krole~
ska Mość sama ocenia, jak bolesne 1est dla mnie 
znosić codziennie tego rodzaju zniewagi, jaką krzywdę 
wyrządziłyby mi w świecie podobne o;z.czer.stwa, gdyby 
się miały cieszyć zupełną bezkarnosc1ą , 1aką wazną 
wreszcie jest dla mnie rzeczą oczyścić się z tej po
twarzy i przekonać publiczność, że moja komedia nic 
zgoła wspólnego· nie ma z tym, co z niej chcą uczy
nić. Nie będę mówił, Najjaśniejszy Panie, jakie zadość
uczynienie byłoby pożądane dla mej dobrej sławy 
i chęci dowiedzenia całemu światu niewinności mego 
dzieła: królowie oświeceni, jak Ty Najjaśniejszy Panie, 
nie potrzebują.aby im wyrażać to, czego się pragnie 
- widzą, podobnie jak Bóg, czego na:n trzeba, i wie.
dzą lepiej od nas, czym nas obdarzyc. Wystarcza m1, 
iż składam mą sprawę w ręce Waszej Królewskiej Mo
ści i oczekuję z całym uszanowaniem wyroku, jaki 
się Jej spodoba wydać w tej mierze. 
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Mów, co clicesz, ja przy swoim sądzie pozostanę: 

Są udane świętoszki, jak zuchy udane ; 

Tak jak na polu walki nie tego człowieka 

Mam za najdzielniejszego, co najgłośniej szczeka, 

Tak samo i pobożność szczerą w sercu kryje 

Nie ten, co leżąc krzyżem, skręca . sobie szyję. 

Cóż u licha! Rozróżnić czyliż to tak trudno 

Między świątobliwością szczerą a obłudną? 

Jednakąż mają znaleźć w tym uznaniu łaskę, 

I po równi chcesz cenić ludzką twarz lub maskę? 

Po równi wielbić szczerość i pozór kłamliwy? 

I stawiać czcze mamidło obok orawdy żywej? 

Brać fantom za ozdobę i z własnej ochoty 

Przyjąć fałszywą blaszkę jako pieniądz zloty? 
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