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Wystawiamy sztukę Michała Bułhakowa 
„Zmowa świętoszków - Moliere" w przekła
dzie Jerzego Pomianowskiego pod zmienionym 
tytułem „Moliere - Tragedia komedianta" i 
także w zmienionej nieco formie. Ilustrujemy 
bowiem poglądowo, nienaruszoną zresztą głów
ną konstrukcję dramatu Bułhakowa, jego intry
gę , wybranymi fragmentami z arcydzieła Molie
ra pt. „Tartuffe czyli Świętoszek" a więc z tej 
komedii, która była „szczytem jego geniuszu i 
zarazem jednym z najśmielszych czynów arty
stycznych, jaki'e ludzkość wydała",, której dra
matyczny los zaciążył nie tylko na życiu Moliera 
lecz był również ważnym momentem w historii 
teatru, literatury i postępowej, niezależnej my
śli artystycznej w ogóle. 

W dziejach „świętoszka", tej wielkiej satyry 
społecznej wymierzonej w bigotów -i obłudni
ków, wystawionej po raz pierwszy w Wersalu 
12 maja ·1664 r . i potem zakazanej jako dzieło 
„czarta .obleczonego · w ciało i przebranego' za 
człowieka", zamyka się najistotniejszy wątek 
żyda Moliera, fragment jego tragedii osobistej 
i także jego zwycięstwo nad przemocą . 

„Świętoszek" wrócił bowiem na scenę 5 lutego -
1669 r., by odtąd brzmieć niezmiennie jakó głos 
prawdy przeciw kłamstwu i aby mówić o dra
.macie życia ; jego twórcy, o tym jak powstał 
przeciwko niemu cały. władny świat Paryża,, by 
go zniesławić, zniszczyć. _ 
. Motyw represji', jakich doświadcza Molier po 

wys tawieniu „świętoszka" s tał się 'głównym 
wątkiem sztuki Michała Bułhakowa, zaś my, 
idąc za tą sugestią ideową, w nasze j insceniza
cji, tragedię społeczną i osobistą pisarza · n a
k ł a d am y na wybrane sceny właśnie z jego 
komedii „Tartuffe czyli świętoszek". Zabieg ten, 
urzeczywistniając oryginalny . zamysł reżysera, 
z powodzeniem prowadzi nas w atmosferę · epoki 
Moliera, wiarygodnie ilustruje fragmenty bio
grafii komediopisarza. 

W tym postępowaniu, indentyfikującym dzieło 
i jego los z tragedią losu twórcy, osiągnąć chce
my zamierzoną pełnię i wynik artystyczny także 
i przez to,; że wiążemy moment śmierci pisarza 
z tą chwilą, kiedy jako a ktor występuje w „Świę
toszku" w roli Orgona, podczas gdy w rzeczywi
stości Molier zasłabł-śmiertelnie w dniu 17 lute
go 1673 r. i:odczas czwartego przedstawienia 
„Chorego z urojenia", grając rolę Argana. 

To odstępstwo od prawdy historycznej, niech 
nam wybaczą nasi widzowie, niech je przyjmą 
ze zrozumieniem naszych intencji _:_ jako licen
tia poetica. 

JAP 
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Michał Bułhakow (Michaił Bułgakow) urodził 
się 14 V 1891 r. i zmarł 10 III 1940 r. Pochowa
ny został na cmentarzu Nowodiewiczym w Mos
kwie. Ten głośny, w pełni uznany dopiero po 
śmierci pisarz i dramaturg rosyjsk i był z zawo
du lekarzem. Debiutował w 1924 r . opowiada
niami fantastyczno-satyrycznymi pt. „Diawolia-

da". W tym samym roku ukazała się rówmez 
głośna powieść Bułhakowa pt „Biała gwardia", 
która w jego przeróbce scenicznej pt „Dni Tur 
binów" wystawiona została przez MCHAT w 
1926 r. 
Michał Bułhakow był pisarzem konsekwent

nie interesującym się tematem klęski biało
gwardzistów i przegraną ludzi kontrrewolucji. 
Problem ten podjął także w sztuce „Ucieczka" 
napisanej w 1928 r., ale wystawionej na sce
nach radzieckich dopiero po 1957 r. 

W 1926 r. reżyser Aleksy Popow wystawił na 
scenie Teatru im. Wachtangowa komedię oby
czajową Bułhakowa o „byłych ludziach" i no
wej mieszczańskiej burżuazji w radzi'eckię.j Ro
sji czasów NEP-u pt „Mjeszkanie Zojki". 

Pisarstwo Michała Bułhakowa bardzo długo 
było nieuznawane i nierozumiane. Po ukazaniu 
się powieści „Biała gwardia" oraz jej , wer sj i 
dramatycznej zarzucono autorowi, iż tęskni za 
przebrzmiałymi urokami przeszłości. Ataki te 
przybierały nieraz najostrzejsze i niewybredne 
formy. W dniu 7 II 1927 r . zorganizowano pu 
bliczną dyskusję w teatrze im. W. Meyerholda 
na temat .„Dni Turbinów" Bułhakowa, kiedy to 
pisarz wystąpił publicznie, ażeby odeprzeć za
rzuty niejakiego Orlińskiego ,_ dziennikarza, któ
ry ze szczególną zajadłości ą tępił jego sztuki. 

W Państwowym Centralnym Archiwum Li
teratury i Sztuki' w Moskwie zachował się ste
nogram tego przemówienia pełnego godności i 
niezbitych argumentów. Czytamy w nim m. inn.: 
„Rzecz sprowadza się do następującego zagad
nienia : ilekroć Orliński wypowiada się na temat 
mojej sztuki, czy to ustnie, czy pisemnie, za 
każdym razem głosi coś, czego zupełnie nie ma. 
Na przykład tutaj wymknęło mu się zdanie, że 
autor i teatr w panice zmienili tytuł sztuki. Je
śli idzie o autora, jest to absolutna nieprawda. 
Jeśli idzie o teatr, to, oczywiście, nie podejmu
ję się twierdzić w jego imieniu, czy znajdował 
się w stanie paniki, czy nie, bo tego nie wiem. 
Stanowczo jednak i z całym przekonaniem mo
gę powiedzi'eć, że autor „Turbinów" żadnej pa
niki nie odczuwał i nie odczuwa, a w każdym 
razie nie odczuwa jej w związjrn z pojawie
niem się na estradzie to'warzysza Orli<ńskiego. 
Ja w panice tytułu nie zmieniałem. A ponieważ 
dobrze znam autora „Turbinów", wiem dosko-

. nale, że upierał się on przy tym, by zachowano 
pierwotny tytuł sztuki: „Biełaja Gwardija". 
Zmiany - jak wiadomo autorowi „Turbinów" 
a jest on w tej sprawie mniej lub więcej zorien
towany - dokonano po konsultacji z tymże au-
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torem i ze względów natury wyłącznie artysty
cznej, przy czym autor nie zgadzał się z tymi 
względami i protestował, ale teatr okazał się od 
niego silniejszy,, przedstawił mu argumenty czy
sto teatralne a mianowicie, że tytuł „Bi'ełaja 
Gwardija" nie przystaje do sztuki, ponieważ nie 
ma w niej tych elementów, które w powieści 
określone były tym terminem. I wreszcie autor 
ustąpił powiadając : nazywajcie jak chcecie, by
le byście tylko gral>i''. (Dialog nr 6, 1969. s. 155). 

Mimo uznania i sympatii Gorkiego sytuacja 
Bułhakowa stała się w 1930 r. po prostu tragicz
na , bowiem ataki literackie przekszt~łciły się w 
ciężkie oskarżenia polityczne. Przeciw autoro
wi „Dni Turbinów" opublikowano 298 artykułów 
prasowych. W związku z tym pisarz zwrócił się 
listem z dnia 28 III 1930 r. do J . W. Stalina, któ
ry dopomógł mu uzyskać pracę w MCHAT-cie, 
gdzie zatrudniono go jako asystenta reżysera, a 
właściwie jako bibliotekarza. W tym okresie 
Bułhakow napisał takie sztuki jak: „Batumi", 
o młodości Stalina, której nie wystawiono ni
gdy, „Martwe dusze" wg Gogola, wystawione 
dopiero w 1941 r„ „Don Kichot" wg Cervantesa 
wystawiony w 1943 r. wraz z innym dramatem 
pt ·„Puszkin" (Ostatnie dni). 

W 1936 r. MCHAT wystawił głośną i bardzo 
osobistą sztukę Bułhakowa pt. „Zmowa . świę
toszków czyli Moliere". Zdjęto ją jednak z afi
sza po siedmiu przedstawieniach. Na sceny ra
dzieckie powróciła dopiero w ostatnich latach. 
w języku polskim „Moliere" Bułhakowa ukazał 
się w Dialogu, nr 8, 1964 r„ oraz w publikacji 
„Teatr radziecki". Antologia. T. 1 w przekła
dzie Jerzego Pomianowskiego. 

Utwór ten podejmuje problem,y: powołania i 
obowiązków artysty w społeczeństwie, swobody 
wypowiedzi artystycznej w służbie postępu i 
prawdy, mówi wreszcie o tragizmie losu t~ó;
cy skazanego na walkę z obłudą i okruc1en
stwem despotycznej władzy bigotów i obłudni
ków za rządów Ludwika XIV we Francji. 
Głośne stały się także dwa ostatnie utwory 

powieściowe Bułhakowa: „Powieść teatralna", 
dzieło nieskończone, wydane u nas w przekła
dzie Ziemowita Fedeckiego w 1967 r. oraz pisana 
przez kilkanaście lat powieść o odwiecznych 
problemach dobra i zła pt „Mistrz i Małgorza
ta", w Polsce wydana w przekładzie Ireny Le
wandowsk·iej i Witolda Dąbrowskiego w 1970 r. 
Twórczość Bułhakowa · nie jest obca teatrom 

polskim: „Mieszkanie Zojki" z M. Cwiklińską 
i J. Węgrzynem wystawił Teatr Letni w War-

szawie w 1933 r, „Ucieczkę" w przekładzie H. 
Gryglaszewskiej i J. Jędrzejewicza wystawiono 
u nas kilkakrotnie po 1959 r, „Ostatnie dni" 
(Puszkin) w przekładzie A. Balińskiego wysta
wił Teatr Polski 26 IX 1949 r za dyrekcji L . 
Schillera, w reżyserii W. Wróblewskiej, „Zmowę 
świętoszków" przygotował Teatr Nowy w Za
brzu (polska prapremiera 8 XI 1968 r .) w reży
serii A. Słocińskiego. Rozważania mówiące o sen
sie artystycznym i sporze związanym z wysta
wieniem ,„Moliera" Bułhakowa na scenie 
MCHAT-u zawierają „Lekcje reżyserskie Stani
sławskiego" zapisane przez M. Gorczakowa. 

Ciekawe, najnowsze materiały do biografii 
Michała Bułhakowa ogłosili: F . Mindlin - „Mo
łodoj Michaił Bułgakow". Nasz Sowriemiennik, 
nr 2, 1967, oraz Wiktor Patelin - „M. A. Bułga
kow i Dni Turbinów". Ogoniok, 15 III 1969. 
Ciekawe są także wspomnienia Konstantego 
Paustowskiego mówiące o Michale Bułhakowie, 
zawarte w materiałach autobiograficznych pt 
„Kniga skitanij", drukowanych w numerach 
październikowym i listopadowym czasopisma 
„Nowyj Mir", 1963. „Nie przypadkiem - powia
da Paustowski - ulubionym pisarzem Bułha
kowa był Gogol. Nie ten szkolny, oficjalny, któ
rego zapamiętaliśmy z ławki gimnazjalnej, ale 
Gogol-fantasta, pisarz, który przerażał ludzi na 
przemian swoją pasją, sardonicznym chichotem, 
obrazami fantastycznymi, na których widok 
ci'erpła skóra. Cierpko potoczyły się dalsze losy 
Bułhakowa" - · mówi Paustowski. Lecz te już 
znamy. 

Jan Pierzchała 
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Jest jednak dziedzina, o której w P olsce wie
dzieliśmy niewiele: działalność Towarzystwa 
świętego Sakramentu (w sztuce Bułhakowa 
zwanego Bractwem Pisma świętego). Właściwie 
dopiero praca R. Brandwajna pt „Twarz i ma
ska", oparta na wielu francusktch źródłach, od
krywa przed polskim czytelnikiem prawdziwe 
oblicze tego sprzysiężenia i - co najważniejsze 
- unaocznia jego wpływ na życie i twórczość 
Moliera. 

Jak podaje R. Brandwajn - „Compagnie du 
Saint-Sacrament" (nazywana niekiedy „La Ca
bale des Devots", co w polskim przekładzie zna
czy „Kabała Pobożnisiów" lub „Zmowa świę
toszków") - powołana została do życia w r . 1629. 
„Cechą zasadniczą „Towarzystwa św. Sakra

mentu" - czytamy u hrabiego d'Argenson, dzie
jopisarza sprzysiężenia - jest konspiracja. Bez 
niej Towarzystwo nie byłoby Towarzystwem, 
lecz zwyczajnym bractwem religijnym". 

„ ... Członkami Towarzystwa były nie tylko 
osoby duchowne, lecz także i świeckte. Przede 
wszystkim zależało Kabale na dygnitarzach 
Kościoła i · wyższych funkcjonariuszach pań
stwowych ... Z annałów i protokołów wyłania się 
obraz organizacji zdecydowanej przeciwsta
wiać „władzę Chrystusa" - porządkowi abso
lutnemu i urzeczywistnić królestwo boże na zie
mi·... W praktyce hasła te przyjmowały bardziej 
konkretną postać; królestwo boże w wykładni 
pobożnisiów dziwnie przypomina inkwizycję ... 
Przy pomocy bractw i sfanatyzowanej części du
chowieństwa - Towarzys~wo próbowało narzu
cić krajowi reżim ciemn6ty i dla skutecznej 
walki stworzyć własny aparat państwowy w 
dużej mierze niezależny od legalnego. Taktyka 
Kabały polegała na samowolnym „wyręczaniu" 
poszczególnych organów władzy. . . Członkowie 
Towarzystwa uważali, że wolno im mieszać się 
do wszystkich spraw, brać na siebie obowiązki 
cenzorów, wnikać w tajemnice prywatne, rzą
dzić wszystkim według swego uznania ... Wobec 
osób niewygodnych uciekano" się do oszczerstw 
i' zniesławienia.. Donosicielstwo podniesiono do 
rangi cnoty par e·xcellence chrześcijańskiej ... ". 

„Towarzystwo św. Sakramentu" było niewąt
pliwym wykwitem epoki, w której - skutkiem 
wpływów Kościoła na społeczeństwo - wytwo-

rzył się szczególny klimat nabożności, a nawet 
dewocji. Nie brakowało też fałszywych świę
toszków, obłudników i hipokrytów. Nawet nie
którzy ówcześni teologowie dostrzegali i piętno
wali to zjawisko. Np. kapucyn Yves de Paris 

. szydził z żałośliwych min, głębokich westchnień 
i namaszczonej mowy dewotów, pragnących 
uchodzić za proroków, piętnował „ataki poboż
ności drapieżnej i pełnej żądz, a przykrywają-

cej się płaszczykiem kontemplacyjnych rozmy
ślań". 

Najbardziej charakterystyczne rysy fałszy
wych pobożnisiów - podpatrzone z dziesiątków 
modeli i zebrane jak w soczewce - przedstawił 
w postaci bohatera swej komedii pt. „Tartuffe 
albo Świętoszek" wielki Molier. 

Nic dziwnego, że w szeregach Kabały zawrza
ło . Zresztą odda jmy głos R. Brandwajnowi: 

„ .. . Pobożnisie widocznie interesowali się sztu
ką, skoro była przedmiotem tajnych obrad na 
kilka tygodni przed premierą. Protokół z 17 
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kwietnia 1664 r. głosi, że poświ·ęcono wiele uwa
gi .„niecnej komedii pt. „Hipokryta", szkodliwe
mu dziełu, które ni:e powinno ujrzeć światła 
dziennego". Uczestnicy zebrania przyrzekli omó
wić sprawę ze swymi· przyjaciółmi, ludźmi wpły
wowymi na dworze królewskim, żeby uniemo
żliwić przedstawienie. Historyk Towarzystwa, 
d'Argenson, opatrzył ten suchy kronikarski zapis 
komentarzem: „W istocie zdołano je zawiesić na 
dość długi czas". Pod datą 27 maja 1664 pan 
d'Argenson pisze: „Arcybiskup Hardouin de 
Perefixe uświadomił króla o zgubnych następ
stwach, jakie spowodować może komedia pt 
„Tartuffe" i uzyskał Z<ilkaz grania tej sztuki". 

„„.Pobożnisie byli górą: Molier musiał czekać 
pięć długich lat na łaskawy gest Ludwika XIV, 
musiał stawiać czoła potężnemu spiskowi, ldu
czyć, bronić się i... pokazywać pazury ,' gardząc 
ostrożnym tchórzostwem.„ Płomień tej walki 
rozświetla twórczość pisarza, którego zdaniem 
komedia powinna piętnować zjawiska społecz
nie grożne, gdyż inaczej sprzeniewierzy się swo
jej własnej istocie i znakomitemu rodowodowi 
teatru". 

AS 

Genialna metafora 
„„. „świętoszek" atakuje r'eligię we wszyst

~ich jej ~ormach: jako szczerą i naiwną wiarę, 
Jako ostoJę moralności, jako narzędzie panowa
nia i władzy; ośmiesza nie tylko Tartuffe'a ale 
i . Or~ona i. Panią Pernelle. Atakuje przy 'tym 
m~ z~dną ideę, nie abstrakt jakiś, i nie tylko 
z zycia wzięte typy ludzkie i w życiu zaobser
wowane obyczaje: atakuje Towarzystwo świę
tego Sakramentu realizujące praktycznie jezuic
ką kazuistykę i jansenistowską surowość w kon
kretnym celu .politycznym, wrogim Ludwikowi 
XIV, w tym właśnie celu rozwijające podziemna 
działalność polityczną, dla której religia była 
uzasadnieniem, a hipokryzja - świadomą me
todą. 

Dwie kolejne wersje „świętoszka" odpowia
dają dwu etapom tej w końcu wygranej przez 
l<.róla walki. I komedia ukazuje to zwycięstwo, 
przyznając rację świeckiej sprawiedliwości i 
moralności, interesowi państwa; polityce zgod
nej z racjonalistycznym, libertyńskim jej rozu
mieniem. Był więc „Świętosz.ek" narzędziem 
walki politycznej, aktualnej i żywej trzysta lat 
temu, a nie tylko satyrą na pewne typy ludzkie 
i na pewną obyczajowość. Atakował religię w 
jej żywym i aktualnym trzysta lat temu wcie
leniu, a nie tylko ogólnikowo pojętą hipokryzję. 
Ale ten konkret ukazany został w „Świętoszku" 
w sposób (\adający mu siłę większą niż siła cza
su, który przez trzysta lat ostatnich przewalił 
się nad Europą, zmieni·ając społeczne układy 
i stosunki. „świętoszek" pozostał dziełem ży
wym. 

z.awiera żywą problematykę polityczną, filo
zof~czną, moralną, psychologiczną. Stawia py
tania dotyczące związku polityki z ideologią, 
moralności z religią, uczuć i namiętności z prze
ko~aniami, środków działania z wartością celu, 
ktory ma być za kh pomocą osiągnięty. Stawia 
pytania dramatyczne, wyrósł bowiem z drama
t:ycz~ych zma~ań politycznych o wielkim napię
cm ideowym i moralnym. Postać Tartuffe'a by
ła symbolem, metaforą określonej i groźnej siły 
politycznej, działającej specyficznymi metodami 
dla osiągnięcia dalekosiężnych i totalnych ce
lów. 
Była metaforą genialną, bo całkowicie zreali-

zowaną w obrazie żywej osobowości". 
Historia Literatury Francuskiej. Jerzy Adamski. 
Wrocław-Warszawa-Kraków. Zakład Narodowy 
Imienia Ossolińskich str. 158. Wydanie II 1970. 
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„(. .. ) doktryna klasyczna potraktowała kome
dię po macoszemu. A tymczasem temu właśnie 
gatunkowi' dramatycznemu poświęcił się jeden 
z największych umysłów stulecia. Molier jest 
nie tylko wszechstronnie utalentowanym dra
maturgiem, jest także szermierzem różnych idei, 
a gwałtowne ataki, jakich był celem począwszy 
od pierwszych sztuk granych w Paryżu, dały mu 
okazję zapoznania publiczności z niektórymi 
elementami swojej własnej teorii komedii. 

Do jego wrogów należeli teoretycy „pedanci", 
którzy w imię ortodoksyjnego dogmatyzmu 
zwalczali to, co cieszyło się pełną aprobatą „lu
dzi z towarzystwa" i dworu, co było rezultatem 
wieloletniej praktyki i konkretnych wymogów 
sztuki teatralnej. Molier odpowiada im z pozy
cji' doświadczonego i cieszącego się powszech
nym uznaniem dramaturga . Zasadniczo aprobu
je on w całości założenia doktryny klasycznej 
i nikt lepiej od niego nie umiał tchnąć życia w 
jej podstawowe prawa. Gdy jednak uważa któ
reś z nich za sprzeczne z rzemiosłem sceny, nie 
waha się poświęcić teorii dla praktyki". (. .. )„Tak 
więc z niebywałą na owe czasy odwagą Molier 
poddaje krytyce dogmatyczny charakter reguł 
literackich. „śmieszni jesteście z waszymi regu
łami, którymi sprawiacie tyle kłopotu nieukom 
i' zawracacie nam wciąż głowę". (. .. ) „Chciałbym 
wiedzieć, czy najważniejsza z reguł nie sprowa
dza się do tego, żeby się podobać". 

Teoretycy zarzucają mu, że nie przestrzega do
brego tonu. Molier odpowiada, że oddaje wier
nie naturę i że właśnie ukazując bez osłonek 
wady i śmiesznostki tworzy dzieło moralne; że 
celem komedii jest ośmieszanie wad i żeby to 
osiągnąć, trzeba jednocześnie uchwycić rzeczy 
szczególne w obserwacji i rzeczy ogólne w uję
Giu obrazu. Molier, który kpił sobie z reguł, od
dał wielkie usługi sprawie ugruntowania pod
stawowych zasad doktryny klasycznej". 

Główne doktryny litera <:kie we Francji. Doktryna 
literacka wielkich pisarzy. Od Plejady do sur
realizmu. Przekład: M. Wodzyńska, E. Maszewska. 
1971. s. 72-73. Tytuł od redakcji. 
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Kalendarz życia 
Moliera 

15 I 1622 I 
Urodził się w Paryżu z ojca Jana Baptysty I 

Poquelin 'a, „tapicera i pokojowca " króla Francji 
Ludwika XIII oraz matki Marii Poquelin z domu 
Cresse. 
"--------~-

16 

• . 

1636 - 1640 
Po ukończeniu szkoły parafialnej uczęszcza 

do kolegium jezuickiego w Clermont. 

1641 
W Orleanie kontynuuje studia i otrzymu'je 

tytuł l1icencjata praw . . W tym samym roku Lud
wik XIII pod wpływem kardynała Richelieu 
wydaje dekret mówiący , iż zawód aktora nie 
może być poczytywany za ujmę o ile tylko ruie 
zostanie naruszona obyczajność publiczna. 
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1642 
Ojciec przelał na niego tytuł i funkcję „tapi

cera królewskiego" . W tej roli towarzyszy Lud
wikowi XIII w wyprawie przeciw Hiszpanom. 
W podróży poznaje Magdalenę Bejart, kochankę 

. niejakiego pana de Modene, .aktorkę, w której 
znalazł przyjaciółkę i nieślubną żonę. 

3 I 1643 
W liście do ojca zrzeka s ię stanowiska „tapi

cera królewskiego" i żąda by ten wypłacił mu 
schedę po matce w sumie 630 funtów ; pieniądze 
lokuje w przedsiębiorstwie teatralnym. 

30 VI 1643 
Dziesięcioosobowy zespół składający się m in. 

z rodzeństwa Bejartów: Józefa, Magdaleny i Ge
nowefy oraz przyjaciół ich rodziny, podpisuje 
akt umowy o założeniu trupy teatralnej pod 
nazwą "L'Illustre Theatre" (Teatr Znakomity). 
Zespół aktorski przyjmuje nazwę „Dzieci rodzi
ny". Syn „tapicera królewskiego" porzuca na
zwisko rodzinne i pisze się od tej chwilii -
MOL I :i!: RE; podobno od nazwy miejscowości 
lub nazwiska pewnego pisarza zmarłego w 1622 r. 

31 XII 1643 
-Premiera w „Teatrze Znakomitym'', który 

wydZlierżawiono na przedmieściu Paryża za 
czynsz roczny 1900 funtów. Kompania Bejart
Moliere gra wyłącznie tragedie, najczęściej przy 
pustej widowni. Molier z upodobaniem gra role 
tragiczne. 

1645 
Z zespołu uciekają aktorzy, rosną długi za 

świece i bieliznę. Wierzyciele dwukrotnie osa
dzają Moliera w więziend u za długi, skąd wy
chodzi za kaucją wpłaconą przez ojca. 

1646 
Molier zakłada nową trupę teatralną z Magda

leną Bejart i jej rodzeństwem: Józefem, Geno
wefą i najmłodszym ;...udwikiem. Wyruszają n.a 
prowincję, na południe Francji. 

1647 
Komedianci Moliera zjechali do Bordeaux. 

1650 
Grają w Narbonne i P ezenas. Bieda, ciągle 

brak sukcesów. 

1651 
Molier jedzie do Paryża, aby u ojca zaciągnąć 

pożyczkę w wysokości 1975 livrów. 

1652 
W drodze do Lyonu, w wozie Magdaleny 

Bejart pojawia się ku zdziwieniu reszty zespołu, 
dziesięcioletnia dziewczynka, rzekomo jej siostra, 
późniejsza aktorka - Armanda Bejart. 

1653 
Tryumf autorski. Molier wystawia w Lyonie 

swoją pierwszą komedię wierszem w 5 aktach 
pt. „Wartogłów czyl1i zawsze nie w porę". 

1656 
W Bezders wystawia ze znaczmym sukcesem 

komedię wierszem w 5 aktach pt. „Zwady mi
łosne''. Boy podaje, iż w tym czasie powstały 
w zarysie „Pocieszne wykwintnisie". 

1657 
Występy w Dijon i Lyonie. 

1658 
Występy w Grenoble i Rouen; gdzie Molier po

znaje Piotra Corneille'a, najwybitniejszego dra
matopisarza Francji. 
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24 X 1658 

Trupa Moliera wystawia przed dwudziesto
letnim królem Francji Ludwikiem XIV, który 
przygotowuje się do objęcia władzy, tragedię 
Corneille'a „Nikomede" oraz. farsę pt. „Zako
chany lekarz", której tekst nie zachował się; 
zjednuje sobie tym występem względy absolut
nego monarchy i dworu. 

"2 XI 1658 

Zespół otrzymał tytuł „ Trupy Brata Królew
skiego" Filipa Orleańskiego. Przydzielono mu 
salę w pałacu P etit Bourbon, gdzie na otwarcie 
dano „Heraklesa" Corneille'a. 

18 VII 1659 

Premiera pierwszej sztuki, która zapewniła 
Molierowi nieśmiertelność. Była to komedia 
w 1 akcie prozą pt. „Pocieszne wykwintnisie", 
pomyślan.a jako satyra na salony oświeconych 
pań de E:.cudery li Rambouillet, skierowana przeciw 
wszystkiemu co obce naturze człowieka i dzisiaj 
.uznana je~t jako wyraz zdecydowanie antyfeu
dalnego humanizmu. Potem zakazana na skutek 
intryg salonowców i wznowiona dopiero 2 XII 
1659 r. 

28 V 166[) 

Premiera komedii w 1 akcie wierszem pt. „Ro
gacz z urojenia", z główną postacią Sganarelle 'a, 
bohatera kilku następnych komedii m.in. „Don 
Juana". 

11 X 1660 

Zaczęto burzyć Petit Bourbon w ramach prze
budowy Louvre'u, nie uprzedzając o tym Mo
liera . 

20 I 1661 
Po interwencji u króla Molier otrzymał salę 

teatralną w Palais-Royal. Tu wystawił przygo
towywaną od dawna komedię heroiczną w 
5 aktach wierszem pt. „Don Garcia z Nawary, 
czyli zazdrosny książę" li . Poniósł klęskę aktorską. 

Wyśmiano go. Jako aktor tragiczny, Molier szedł 
przeciw gustom epoki-recytował tekst w sposób 
prosty i naturalny, rezygnując całkowicie z pół

. śpiewanej deklamacji- za to w rolach komedlio
wych zadawała! owe gusty w zupełności: prz.epla
tał role śpiewem i tańcem, wprowadzał do swej 
gry aktorskiej elementy akrobacji, żywą ges
tykulację i mimikę na wzór włoski, podkreślał 
wady i zalety swego ciała z niezwykłym poczu
ciem humoru i niesamowitą werwą. 

1661 
Rychło odniósł kolejny sukces komedią wier

.szem w 3 aktach pt. „Szkoła mężów", w której 
·podjął problem ·wychowfil\ia dziewcząt, przy
szłych żon, oraz sprawę postępowania mężczyzny 
względem kobiety. Wydarzeniem tego roku było 
także wystawienlie komedii-baletu w 3 aktach 
wierszem pt. „Natręty ", która otworzyła drogę 
nowemu gatunkowi widowiska scenicznego. 
W tym samym stylu utrzymana była słynna 
komedia w 1 · akcie prozą pt. „Improwizacja w 
Wersalu'', w której autor rozprawił się ze swymi 
wrogami i dał nowy, oryginalny wyraz poglądów 
na teatr i sztukę aktorską. Burzę rozpętała na
stępna premiera tego roku, komedia cha rakterów 
w 5 aktach wierszem pt. „Szkoła żon", mówiąca 
o prawdziwej miłości przeciwstawionej przy

·musowi. Tymczasem rośnie obóz wrogli pisarzowi, 
pojawiają się ordynarne pamflety, broszury, 
utwory ulotne, zniesławiające Moliera jako 
człowieka i artystę. 
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20 II 1662 · 

Molier bierze ślub z młodziutką Armandą 
~ejart, rzekomą siostrą Magdaleny, przyjaciółki 
pisarza, przez :::ale życie tkwiącej u jego boku. 
,'Fakt ten stał się przyczyną pogłosek, mówiących, 
iż Molier pojął za żonę własną córkę. Armanda 
nigdy nie kochała Moliera, życie ich było 
piekłem . 

1663 
Przeciwnicy oskarżają Moliera przed Lud

wikiem XIV o kazirodcze małżeństwo z Armandą 
·Bejart. 

19 I 1664 

Armanda urodziła syna, który niebawem 
umrze. Ojcem chrzestnym jest król Ludwik XIV, 
chrześniak otrzymuje imię : Ludwik. Z Armandą 
miał Molier dwóch synów i córkę, synowie zmarli 
.wcześnie. 

Premiera wyśmienitej sztuki-pamfletu, ko
medii w 1 akcie prozą pt. „Krytyka szkoły żon". 
Problemy obyczajowe pojawiły się także w 
nowej komedii-balecie w 1 akcie prozą, lub jak 
'Się niekiedy nazywa - maskaradzie pt. „Małżeń
stwo z przymusu". Ostatnia premiera tego roku 

. to komedi a dworska w 5 aktach wierszem, z 
muzyką i baletem pt. „Księżniczka Elidy". 

12 V 1664 
Ważny dzień premiery doskonałej komedii 

wierszem, wtedy w 3 aktach pt. „Tartuffe, czyli 
świętoszek", wymierzonej w obłudę i hipokry
zję. Sam Molier grał rolę Orgona. A choć sztu
ka spotkała się z uznaniem króla, przemożne 
siły kół klerykalnych, z arcybiskupem Paryża 
sprawiły, że zabroniono jej wystawiania. Walk3 
o powrót „świętoszka" na scenę trwać będzie 
odtąd przez pięć lat. 

15 li 1665 
Prem~era komedii w 5 aktach prozą pt. „Don 

Juan"; jedyny to utwór komediowy Moliera 
nie uwzględniający trzech jedności i zasad 
prawdopodobieństwa. Sztuka ta była kpiną 
z wszelkich 'uświęconych wartości , nie wyłą 
czając dogmatów. Wywołała skandal, została 
.zakazana po 5 przedstawieniach. 

4 Xll 1665 
Premiera dramatu Jean Racine'a pt. „Alek

sander Wielki". Przyjazny dotąd Racine zdra
'dził Moliera, opuścił jego stronnictwo i mani
fes tacyjnie oddal tekst, już wystawionej sztuki, 
konkurencyjnemu teatrowi, . twierdząc, iż nie 
podobała mu się realizacja jego utworu w tea trze 
Moliera. 

1666 
Molier pisze i wystawia jedno ze swoich czo

łowych arcydzieł, komedię w 5 aktach wierszem 
pt. „Mizantrop", utwór utrzymany we właściwym 
mu stylu ironii zmieszanej z autoironią, dający 
'za.rys jego poglądów moralnych, dotyczących 
problemu uczciwości , szczerości , prawdy i bę- . 
dący zarazem atalciem na pewne wady ustroju 
i obyczajów, jak np. stronniczość sądów, obłuda 
towarzyska, obmowa. Za czasów Rewolucji Fran
cuskiej widziano w bohaterze „Mizantropa" 
Alceście - przyjaciela rodu ludzkiego i szer
mierza surowej prawdy, romantyczni buntow
nicy dostrzegali w nim sojusznika . 

Ukazuje się także komedia w 3 aktach prozą 
zaczerpnięta z własnych przeżyć autora pt. „Le
karz mimo woli" ; przyjęto ją jako atak na 
medycynę ówczesną . 

2 Xll 1666 
W czasie uroczystości dworslcich zespół wy

stawił sielankę heroiczną w 2 aktach wierszem 
pt. „Melicerta". 
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5 I 1667 
Premiera komedii pt. „Sielanka komiczna". 

14 II 1667 
Premiera komedii w 1 akcie prozą, z baletem 

pt. „Sycylianin, czyli miłość malarzem". 

15 VIII 1667 
Król Ludwik X IV mgliście dość zezwala na 

wznO\yienie przedstav.>tleń „świętoszka" i tego 
dnia ukazuje s.ię na scenie ta długo zabroniona 
komedia, przerobiona i pod zmienionym tytułem 
„Szalbierz" (Panulf). Pod nieobecność króla, w o
juJącego w Niderlandach, cenzura dworska nie 
zezwala na wystawienie tej, zmienionej wers j i 
„świętoszka" . 

1667 - 1668 
Molier załamany i chory ciężko na gruźlicę 

płuc przebywa na wsi pod Paryżem . Choroba 
i zgryzoty pustoszą organizm pisarza. 

1668 
Premiera zaczerpniętej z Plauta komedii w 

3 aktach wierszem pt. „Amfitrion", która stała 
'się okazją do aktualnych żartów dworskich,. 
Ostrzej zabrzmiała tragicznie zakończona, uka 
zująca okrucieństwo ustroju stanowego komedio-

farsa w 3 aktach prozą pt. „Grzegorz Dyndała", 
którą Molier wystawił na uroczystości z okazj~ 
zawarcia pokoju i przyłączenia Flandrii do Fra
ncj i. 

1669 
P remiera komedii w 5 aktach prozą pt „Ską 

piec", wykpiwającej wady mieszczańskie . 

5 II 1669 
Za zgodą króla Ludwika X IV wznowienie 

przedstawień „świętoszka" pt. „Tartuffe czyli 
Szalbierz". Zwycięstwo Moliera. Sztuka szła w 
sezonie 37 razy i przyniosła 45 OOO 1ivrów do
chodu. 

2a II 1669 
Umiera ojciec, stary Jan Baptysta Poquelin. 

W jesieni premiera komedio-baletu w 3 aktach 
prozą pt. „Pan de Pourceaugnac". 

1671 
Premiera komedi1i w 5 aktach prozą, z baletem 

pt. ,.Dostojni współzalotnicy", w której jako 
tancerz, w kilku przedstawieniach, brał udział 
król Ludwik XIV. W następnej komedii w 5 ak
tach prozą, z baletem pt. „Mieszczanin szlach
cicem", Molier wydrwił snobizm bogatego, nie 
douczonego mieszczaństwa oraz arystokratyczne 
pasożytnictwo. P otem ukazuje się na scenie tra
gikomedia w 5 aktach wierszem, z baletem 
_ot. „Psyche" oraz dwie dalsze komedie: w 1 
akcie prozą pt. „Hr abina d'Escarbagnas" i w 
3 aktach prozą pt. „Szelmostwa Skapena". 

17 II 1672 
Umiera Magdalena Bejart, od dawna pogo

dzona z losem, pojednana z kościołem; pocho
wana na cmentarzu przy kościele św . Pawła, 
obok brata Józefa i matki Marili Herve. 

17 III 1672 
P remiera komedii w 5 aktach wierszem 

pt. „Uczone białogłowy". 

15 IX 1672 
Rodzi sie dr-ugi syn pisarza., który dostał imię: 

Pierre-Jean-Baptiste-Armand i umiera po mie
siącu. Ojciec także jest już bliski śmierci. Wszy-
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stkim znany jest romans żony Moliera Armandy 
z m_łodym aktorem Baronem, którego Molier 
przyjął po raz pierwszy do zespołu w 1666 r . 
d ~tóry powrócił do niego w 1670 r., grając odtąd 
pierwszoplanowe role. 

1673 
Umierający już pisarz wystawił swój ostatni 

utwór, stanowiący atak na medycynę, komedię 
w 3 aktach prozą, z. baletem pt. , Chory z uro
jenia", w której sam grał główną' rolę Argana. 

12, 13, · 14 li 1673 
Molier gra w „Chorym z urojenia". Jest to już 

ostatnie mocowan,ie się ze śmierci·ą. 

17 II 1673 
Podczas czwartego spektaklu „Chorego z uroje

, nia" stracił przytomność w ostatniej wstawce 
baletowej, gdy w czasie promocji doktorskiej 
wymówił słowo „iuro" (przysięgam. lać.). Oto 
ten fragment: 

„PRAESES 
Byware in omnibus 
Consultationibus 
Starszorum mniemania 
Aut dobro, 
Aut gorsza? 

BACCHELIERUS 
luro. " 

Molier. Dzieła. T. VI. s. 494. Przekład Boya. 

Wielkd komediopisarz zmarł kilka godzin póź
niej w domu. Księża i lekarze odmówili przyj
ścia do umierającego, mimo iż po nich wysyłano. 
Odmówiili mu także pogrzebu, jak wszystkim 
„ludziom niegodnym, takim jak lichwiarze, nie
rządnice, aktorzy, o ile nie dopełnili spowdedzi 
i nie dali zadośćuczynienia za swój publiczny 
występek". 

21 li 1673 
D2'iięki interwencji króla Ludwika XIV w nocy 

przeniesiono ciało zmarłego „Jana Baptysty Po
IC!Uelin'a tapicera i pokojowca J.K.M."„ bo tak 
brzmiał akt zgonu, na cmentarz $w. Józefa. 
„,Tłum był wielki, zachowywał się wrogo, więc 
poradzono wdowie, aby rozrzuciła między lud 
nieco pieniędzy". · 

Tak odszedł wspaniały szermierz walki z nie
tolerancją, przymusem,, zakłamailliem. 

Zestawił: 

JAP 
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Wicedyrektor: 

ANTONI GRAZIADIO 

Zespól Administracyjny: 

Główny Księgowy: 
TADEUSZ KUSZEJ 

Dzia ł Upowszechniania Teatru: 
KAROL ŁUCZYŃSKI 
MARIA GRZYBOWSKA 
MIROSŁAWA ORCZYK 

Dział Ogólny: 
MARIA MISIASZEK 
WANDA TRZCIONKA 

Dział Gospodarczy: 
JANUSZ FREY 

Zaopatrzenie: 
JANINA SZYMAŃSKA 

Zespól T echniczny: 

Kierownik Techni czny: 
JERZY KOTULA 

Brygadier sceny: 
ALBIN BRYŁA 

Dźwięk i światło: 

Rekwizytor: 

MACIEJ KĘDZIERSKI 
MARIAN DĄBEK 
JACEK GAWROŃSKI 
WIESŁAW SABATOWSKI 

MARIA MARCINKOWSKA 
Pracownia krawiecka męska: 

ADAM SZYMAŃSKI 
STANISŁAW KAWECKI 

Pracownia krawiecka damska: 
HALINA ROSTOWSKA 
STEFANIA PODSIADŁO 

Pracownia perukarska: 
ZOFIA SEGDA 
URSZULA BUJARSKA 

Pomoc krawiecka: 
JANINA ZIENTARA 
JANINA KURDZIEL 
ALIN A KORNOBIS 
IRENA SZCZEPAŃSKA 

Pracownia stolarska: 
JAN CISZOWSKI 
STANISŁAW MANIARA 

Pr acownia malarska: 
ALEKSANDER GŁUSZAK 

Pracownia modelatorska: 
ZYTA STATKIEWICZ 
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PROJEKT DEKORACJI WIESŁAWA LANGE. 




