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Jest sztuka, która wedle potrzeby przemienia,
naszego sumienia.

Rozluźnia, ścieśnia węzły

Molier, Swiętoszek a~ IV scena V,
Rozkosz, jaką odczuwamy przy czytaniu Ulissesa, polega na wykrywaniu potężnej kpiny z ludzi, z siebie, ze świata, z literatury, z ·filozofii.
R:azJkiOS"z -odk:rywiamda 1\II-Oliem polega 111ia po.dpatryw.an'iu, jak pos.liuguje się on ~o.ś.liiJwlością <w IWiaJ.'Ce :z g~uipdtą i ;podłOOcią. TIDa·g icmili ·boharteirOWtie M;ol:iera Mi<zainrtrQp, Dcm Juan, ttucend są
w śwllait •głupców, :złyich i d:ria,pie:hny~h. którzy ~a:ją !tu waż.ne role dzięki temu, że posiedli tajęmnicę powodzenia: tę mianowicie,
że miernota może sięgać po władzę na zasadzie przymierza kiedy małość dogaduje się z małością.
BOGDAN KORZENIEWSKI

SZANOWNY PANIE DYREKTORZE!

P.owłi:er.zyił mi P.ain re1illizaicję isce:r:l!i~:zmą klOmedii Mol!iera „Swi ę
rtoszek". Je.st t o ;na1jipopulamiiejsza lk!omedia Jana Barptysty.
'I'r.eśoią JJJi:JrogiO n'ie izaskoczymy. Nie pomoże iniairn w itym na pewTI!O <l1
obrotliwy przelkła<l rBoy1a, operujący piękiną polszczyzną, odbieg·ają:cy je.c:Lnak pow~nlie od rzawiaribooci myślowej orygi1J11ału.
Qie s;zę !Się, .że ·zaakceptowiał P.ain mOlją .propozyicję .aiby skorzystać
z pr.zekła<liu Jerzego Adamskiego. Najlepszy •t o przekład (cizy rtylko przekład?) na dzisiaj. Rzecz, która powstała przeszło 300 lat
itemu, odżyrWia II1ia nowo w tym prowiok ującym, napisanym w~ł
czesnym potocznym język;ie m pnzekładzlie . Ułatwi rto my u trudni
praJCe akttorów i moją? Na pewITTO sklompl'ilkuje, .ale umożliiwli wy!MŹlniejsze prize<lstaiwdenlie konf11kitów dramatycznyc h n u.kaizanie
,p r.oblemów illlOWych w 'Clo.tychcrzasQ1WYch przekła<lach li przedsitaWlienfach ipamijainych lu!b Ull'IllieS1lC1ZJanych w tDJiewła:ściwych proparc'ja:ch.

Nie 'Wliem 'C:l.Y iuda mi ·Się olśruić P.aina sztuką ep1sitolairną, czujednia:k w oboWlliąi?Jku ziaipoznać Parna, jaklo zlecenli:o.dawcę
z klilkoma srozegółall1lli 1p rojektu :przedsltawJe.niia. Zdaję s<ob'ie $pl'awę, że pisząc o tym na trzy, bez mała, miesiące przed premierą pos tępuję taktycznie ni e właściwi e i ryzykancko - zastawia na siebie
pułapkę. A nóż zechce Pan mnie „rozliczyć" i porównać „prognozę"
z efeMem końC:<Jw:ym, z tym ęo zialistniieje na scenie w czastie próby generalnej? Muszę powziąć zobowiązania, z którymi będę się
musiaił ]iczyć rw ~e prób 'i ikitóiryieh wyrame Ma.dy (oo naj. mn:iej) będą mus.iiały być wtdO'C'zne w. żywym prze<IBtaWliem:iu. iN.ajprakityaznie.j byłoby poprze;s.lia ć na ·kJHku dloWJOia>aich ii uk1ry•t ych
umi'zgach iPOd iPańs~m 1a<lresem, •a może ii pod adresem iklogoś
stojącego wyiżej 'Od Pana
ję 1&ię

„ świętoszka" rz:m.alją

'WISZY5CY lub praWllie ws:iylscy, dlaitego 21bytecz:rre wydają mJi się działaind!a :zmlierm,jące do ,,xeainima~j:i" ltego
iZJaibyitku pliśmiennicbWia i ·gl"'ani·a go w srtylu itradycyj:nym, narz:y'Wlanym często mohieroWISk!im, upraiwiainym z pew1nym paw.od:zeniem (c.z.aisem ~na!komJitym) przez paxy1Ską „ Komedię Fraarouską".
Takla ;re~OilllSt rukcj.a u na:s w iP1olsce jesit nJeimożliwa i ;niepotrzebna. ·Mioże wyk:,Pić ite „sitair.ocde" lub zastiosoWrać „'Z'ł!oty środek ·1lrochę 1sfatr1ośwtiedwści, itr.oc hę .g roteskti modna scenografia?
Jest
też
możliwość
bardzo kusząca
akt u a 1 i z ac ja.
Obsze dł się z nią bezlitośnie Jean Dutuord w „Panis Match"·
- ,,świięito.sze'k", kltó:reg.o PJJainchon d je:go tl1ll pa g.rają w Porle- Sant-Marrtlitn, pełen jest niemvykle ciekawych 1odk!ryć . A w.ięc
wiid'Zli!my diomy w 110Zl:iiórce, ponieważ, jiaik si ę okazuje, 'W xvn

Wieku ispooo irzelwmo budlowam.o. Elm1ira
ipnzyjmuje Ta1rtufa
w nocnej ikoszulce. Bez przerwy jedzą i to iStojąco . Wlall.eiry sziturcha pod stołem Mani1annę, by ją przekonać o swiojej miłości. Pod
konliec 1biedlny Wa'WtllZy·nliec, sługa Tar.t ufa .wychodzii in a scenę
w gaitkach jjtd. I 'WISZystlw to jak 111.iajibairdzde j •seriio,' p0I1Jiew.a.ż MoHer, !Wbrew pokutującym od rtmzystu ilat poglądom , ·nie je~ wcale
autorem k.o m·eidliowym.

W

~rnncie irzeoz.y Pla1I1chon .'.!J!ie myli się. Nie mylą się !także

li myśillki'ele, 'którzy wy:sta1'Vfila•ją '002'ldmi.era1jącego
,;Chareg-0 z uroje111:ia", gdlze :to Mair.g ot pochlipuje bez
pr;zerrwy o.r.az „Mizan;tr!opa", po .kitórym smn Ibsen dositałby dreszczy. LiteratUT1a fmncusk.a, ;przede iwszystkian izaś iteaitr, padły
o:d lkli1kiusełt lat ·ofiarą całkowitego niepo.riizurndeni•a. To, co nosi
w ityrtule słówk·o k1omedi1a, jesrt :z zał-0żeni1a ponure: w zam!ilain fo,
C'O ~wiie Się 1br>agedlią, iJ>r.zypomril!lać W •i irmo farsę . Dodajmy •Il!adbo,
że 'WISzysbklo, oo 7idoła1no n;aipisać w języku iirancUJSkim od czasów
Vii'11cm'a, sbaiwlia 1sobie jeden ·ty1ko .c el: rozjaśrui.ć kon:iunMurę połH)'iCiZll1ą arunlo dom'ini 1974. NiePokoi myśl, że gdz\ieś tam nia. prowlilncji uohowa1i :si ę jeszcze jacyś pro'fesornwie - ~ooofuńcy, któr·zy Tiiaiu:cza'ją 111iiewtimlyioh 15zJtubaków, że Moil:ier chciał, 1gk];on;ić ludzi do śmiechu i, że król Ludwik XIV ten satrapa w peruce, po
priootu lublił g•o. Są to poważne iprzelinatteinia, które mogą w przysz'.lośoi IPOZdstaiwii.ać na •t ych modnych um.yisła<:h niezailiamte, s-z.kodfiwe :pięfinl() . Chwata Bagu, że oreż%er P.lanchon jesrt nllł miejscu,
że doslia.je plie.niąż.k!i .od naszego pańi~wa, by 1staw.ić kropki nad
„li". „Swtię'boszek" IRlanchonia inie tiest na peWIIlotak'izły,jakpisze
p an Dutowrd. Z :cytbaitu· poW(Yższego można '\Vll1rl,1osklować, że nie
jest śmieszny . Może wobec tego życzy Pan sobie „bombę śmiechu"
żeby pmez dwJe biite godziny można :.sii ę było myma ć za bokli? Lecz
cóż na to powiedzą nasi znakomici r ecenze nci. Może tego dnia
gdy przyjdą, grać bardziej serio?

iiillll'i

ir.eżyserz,y

„Skąpca'',

P:ra,ginę

.Painu Mdać ipyitaniie paważne. Czy Tairlt ufe µonosi klę
w •os;taitruiej :scende .szltuika, gdy caiłia .jeg-0 misterna hudow1a
wali się? Czy tyumfuje prawo? Są to p yitamia ipods ta1WOWe. Do
od-Dowiedllli na nie 'jesitem woboWliązany ja, ia n~e Pan i ootatecznie
niie mogę Pan.a zmuszać do rziga'Clywiarua moich myśli. Odpowiedz.i
udzlielą :n.atm 1
aktar zy w dniu premiell"y.
skę,

Jerzv

Sopoćko

TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI, MOLIER
Nie destem pmeś'Wliadc:z1any, aby nasz o;gó~ dosbatewnie zdawał
isobi:e s;pr~ę z rilstdty i wtlelk·o§ci ~jaJWlisika, kttć:xremu na dmię Molier. Wymawia się to imię ze czcią i mniej lub więcej szczerym
zachrw.ytem, iaJe iraczej ·rua 'Wli>airę itiradvrc'H Iliirż z własneg<J tb ezpośrednilego ptieżyda.

[ IIllie d7li1Wliimy się rtemu. Talkie ipnawdziwe wispółżyde rz wield<iliełami mJimli1anylch li itaik ·odległych <narrn epok to rzecz jedna z najtrudniejszych. Odmienna ~~ja artyistyczm.a staje
się Illiby :ziaJkmz.epłą srloorujpą, lkt6na osŁan1 iia jądioo płomienrustej loawy, żairzącej !Się wiec1Jil!ie we wnętnz:u.

klimi

W roku 1659 Molier daje „Wykwintnisie", w 1662 „Szkołę żon",
w 1664 „Swiętoszka". I oto, w ciągu lat pięciu, od farsy bliskie j

jeszcze średniowieczu, tkwiącej w atmosferze kuglarzy jarmarcznych doszliśmy do szczytu, którego nie tylko komedia ws półcze s 
na nie przewyższyła, ale który może na zawsze pozostanie je j
niedościgłym wzorem.
Zadaniem komedii przedmolierowskiej jest bawić: bawić mniej
llllb więcej wyibredruie, a'Je Z!awsze lty'l ko baJW1ić. Molier •spnawJ, iż
!Il!ie pnze;stra:jąc balw\ić, klomedli.a .s.'t1aruie si ę <głębokllim studilllffi duszy lu<lzk'iej. Siuoprui:owto rtiradycyjne ma:r'ionetk!i, kltórych ś1ad jeSlJC'Ze Wlid~y w pierw1sz.yt:h jego ik'Oimed\iach, IZIITl!ie!l'iiają si ę w 'ludz.:i w :nłieśmieritelne itY1PY'. żyją;ce jakby .stok;notnie spoit ęgowa111ym życiem · lud~, iskupi.aljące, nlilby wczeiwką,
poru.~ające
ludmm iillaan!iętiruOOci.
Ta;rufe, Hairpaigon, Angon to - ·W Jinnym rnj.es1roze ·teatru ,i S1Ztukli - iró\Wliie niespoży1te li1nkamnac:je d.Ul.5zy 'll!ldzlkliej jak Hamlet,
Otello ozy ·król LiT.
Klarn.edllia <Moliera :idzie rw 1głąb. Nie istaira się 'bll!Wlić zewnQtrr.mą ri111llmyigą, iaJ.e oclL<>ł-anliędiem, uj<
a'W\Ilienriem g<ry wewnętrznych
sprężyn dU!SIZy.
Toteż w S'WIO.im d?Ji.ele MIOlier :llactieira tn'iejeldnok:rabrrie gr,anice
między Jocxmi:7llllem a pO'Wa;gą żyda. Wesoliość była żywiołem itego
geniusza komedii, że jednak w drodze do niej była mu busolą
praw:da, Molier ll'az po .raz dochodrzi do pUIIl!kbu, w ikit&rym s.p~a ·
•IDarruic:mej maisIDi, życie uma:ziu.je mu sWIO'je poważne, s mutne, tragic7Jne IIlliem<Cl!l obEiC'ze.
JMollier iUo iwyibU1Ch pełnego, 7ld1riowego śmiechu, to ten jedyny
w śwti.eaie śm:iec.h ńrancUSlki, :tlwórczy, dobroazY111ny, l<udz:ld,
to
ów ś!Illieah 'Raibel·arl:s'go, a:le ujęty w karby, poddany surowej dyscypliiiruie iSCeny, .parusz.ają,cy , 111Jiby · p;o.tę.ż.ny motor, całym św:i<atem
żywych postaci. Calły •śmiech, jakli dźw!ięiozy w .późalJ.ie'j:szym teatrze ńra1m:usk!im, je'Slt echem śmiechu MoHeira.

jeszcze je<liną taljemaricę: od:ktrył w tea:z naij1wtiększy;ch, jakie !istnieją, mirano!Wli~e ~aJ:jijać śmli.oohem, li lf)o śmliechem br-zmiącym ze sceny. Tajemnicę itę zmJa~ niegdyś A!ryis'tof.anes, 01le
dla n:owocrz:eS1I1ej Fi<ter<llltuiry odk!rył :ją IMialieir.
D.zlleń 5 nwteg10 1669 tr. bY'ł rdnliem o:~ ii ·tryiwntu M~liiera.
Czterdzieści cztery wieczory tłoczono się na „Tartufa". Sam Molier
gma.ł Ongorua, 2lOIIlfa .jego Alrmanida, mlm11rę. Jedrualkże mimo, że od,tąd Tarufe IIlie rreszedł już ze seeny, jeszcze długi czas .p o śmieiroi
MaJ.iera uitw6r ten ·bylł pr<zedmiotem ia<taków jiako szczególnie IIllie:bezpiecZIIly ld:1a ire~igid. Narr>o'leian rwyiraliiaił :mdiowolenii:e, iż sztuka
1ta pl.1ZelSZła ceniz.urę IZla Ludwiika XIV, rgdyż on .sam mgdy by jej
Molier wreimx:de
tTlze nową pdtęgę,

1od'k>rył
·jedną

·nfo pCYZWIOI!iJł iwy'.sfJa'WJić.
pomyśleć rwyik<rayikiuje :z ml:em Dorunay - te ibędz'iemy
wtiedzieold ikliedyś, co się d:me.ie na Mairme, a że nigdy nie
·będiz.iemy :Zirm'l!i :pierrwsz)'(!h t:rzech ialktów Tairtufa, <talk jak je ~a
nlO w T. 1664 w 'Wen;1alu"!

„I

może

Tadeusz Boy-Żeleński.
1950, t. 1.
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J.an Chrzciciel Pocque.1ial, .k/tóiry póroiej przytbPał isobie M0He1ra
pnzezw.ilsloo, ·uooclxił się w Pa1ryżu 16 .IU!tego 1622 Tlok u. Ojciec
jegio Kamemdyiner li T.apiceir KTólew.s.ki, oiraz Mia!tka, Arnnia Boutet,
da~i mu wychawlaln:ie is1Jooawne do id1 sta1
nu, do !któregio był 1Przezruaczionym . Aż ido lait c1.1teITll3!s:tu 1ZJ01S1baiw.ał w d01ITiu xodz.ków, inie
się 'Wlięcej l!lienaiuczywiszy oprócz cz.ylt•ać d pi·sać.

w Pian:yżu żadnego 1s:tiałego Teatru.
na w:zór włosiki, z miia1sta do •milaislta Komedjainci
francuscy, grywali sztuki, które im ówcześni autorowie: Hardy,
M~re't:ien d Balt az,air Bairo pilsta!li.
Pinzed rnkiiem 1625 nie bylo

Włóczący s'ię

Postrzegł to i udanym uśmiech em chciał z aspokoić widzów:
ale powtórne konwulsje przeraziły tym bardziej wszystkich. SpuSZCZO!lJO zasłonę, .i już kionarjące.go za111.iesiro no do mries1lkan!ia Jego Jlta uLic.y Rich el!ieu, gdziie p owiie~"Zloinym :zOS!tał istairra n'iu dwóch
Sióstr miłosieirdzii!a, które w CTJasie wielkiego .postu przyjeżdżały
z prowli1111cj:i dJia zbieiraniia jałmużny w Pary~u: a iJct<lryrrn on
u siebie pirzytule·nlie diawał. Umarł .na ich Tę'ku, udU!S'ZJOny gw.ał 
itawnym 'k!rwi wyir!Zu1tem, 17 Lutego 1673, w 51 ir-0ku ·żyic<i:a: !ZlOStawiwszy j edną tylko córk ę z żony swojej, która w krótce poszła
za innego aktora, nazwiskiem Guerin.

Wojc iech Bouus!aws1d, Dzie!a

dramatyczne, W-wa 1823 t. VII.

1P.acque]in pr.zyłączył się itakże do k<ilku mhddych ·stuclerutów
rtaleil1it 1diobreg<J delkl1amow.ainii.a 1i .girytW1a ł z nimi, najprzód na przedmieściu św . Germana a później na ulicy św. Pawła.
Towalf'ly tiWIO tio przewy.ższyło w ktrótce ddskonarością
swoją wszystkie inne w Paryżu , tak dalece, że je powszechnie
dos·tojinyrrn Teaitrem n:azyw,a1!1Jo.

mających

żorua

jed111eg10 .z naijleps:zych ówiaze.sinych .A:l.{1tor6w Paati Poisson,
1naim rz:osłta'W1Ha ;w,y1obiraże<n1ie MoLieira:
„Nie był ani tłustym ani zbyt chudym. Miał postawę więcej wyooką j.ak niską, ukiże1111ie szliaic h eł1:lne, JI)iękną n'ogę. Ch10d:zJi ł powaŻtll~e: mliał m.ilnę 'Itieco surową, nos szeroki, :bWlall'Z dużą, wa1rgi
grube, płeć llruinaitną, pow!iekii aia'me d r.zęsiiste, 1a !l1ozma!Lte porUiSze<ni!a, 'kMl're ,im naidaWl<łlł, ozy.ndły :fiizj10.ruom1ię jegio bamdrw k!omi:cz.nią. Co Id o wl:asruości dU;Szy: był ·prrzy'jemnym,
Łagodnym,
ujmującym,
w1>;painiałyrn.
Lubi'ł
prizem a\Vliaić do ;publiczn10ści:
a kiedy miał mtukli swaje ozyrtiać aktoiro m, cihc:i.aił 1alżeby przyprow\aid!Z!allii z 1Stobą dziieai., dla czymiienliia wniOJSków z j.ej natmalnego
por usrzeni:a".
ta~ie

1

ZasZ'czytnyich ~lędów dtoz.na"Mał li od naj,Pieirwszej doOsób. MarisiZiałek de .Piv1onne, zinany przez wy.sioklie
oświeceruie i .przy jaiżń .k!tÓ'rą :zias:zc.z-yicał Baala, od:w:iedz•ał często
Malliera i żył z mm jak LeLius!Z z Tarenduswm . Wiielk1i Konde usz, wzywał go często do siebie, i nieprzestawał powtarzać że
z -ro.zrn1owy jego zawsze JS1i ę mfua~ cze.g o inauc:z.yć.
stojn'O.ści

Ostatnią

sz tukę

którą

napisał,

był

„Chory z przewidzenia".

Rrz.y t11ZeCi~m wystawde111iu o nej uczuł s·ię :niad7lwyiazaj.n:ie słabym.
Doradzano mu aże by nie grał, ale on zebrawszy ostatnie siły wyszedł inia scenę, a :oo wyisitJ.enie ,życiem opłacił.
P:ol'waiły go 1
kanwwsje, gdy w coo<si:e ce·remomi pirzyjmow.ania ch:areg•o na Ddlctora, wymawiał słowo: iuro. Bol eść, którą publiczność widziała na
jeg10 twa1I1Zy, pr<i:włi'la ,powszechn1ą kwiogę.

Swiętoszek

Elmira
(projekty kostiumów)

sbw.a. Ludwtiik XIV osiąga ipełn.oletnPŚć. Mtazair:m wraca do
władzy, około lfloku 1652. Fir.on-da zliik>wid:owania :2'!ostaje całko
'W'J;cie.

JERZY ADAMSKI

KALENDARIUM
1650
1622 '115 !Sly.ozinia w .Pa!I'yiu rndzi się J ean Baptiste Poqueliiin.
1629 PCJlWl.S'tade TowamysitW10 świę'tego Sakrn1mentu: Heruryk de
Levllis, di!Uk: de VenltaJcllou1r, .pair FriClJilcji 'w:fiaz ze <spovtdedni ktem król1owe<j MCl!r'id · Medycejskiej, kapucynem
F.iJpem
AngournidLs oraz bii1stk'upe m Saill1lt-1Paul-T.rois-Chateaux pojWiołuj ą

rliiele 1gaJlną, '5pis-Jmwą argan!iza:cję Teligij,ną, mającą

rozp0W1SzeclJm'ić ·się

w caqej F!1ancji - 1i wyzy-skując falę
1koI11tmreformacjd - 1zmierziać do iopauwwialnia życ'iia społecz
neig·o i p oNtycZ!l1ego monairchliii. W orgarni.z,a0ji !te}, ~a111ej populairn'ie Kabałą lub K•aba'ą .Pobożnlisdów Qb'ow.iąziu je ściśle
pr:zeshrze:gaJna 'hlierairchia, sur.owa d)"Scyp]i1I11ai, bezwzględne
posłuiszeństw;o, oaiłk10W1i·ta konspiracja. TQW1a1rzy$hvio Śwtięte1g•o Sakir-a:me.n;tu -dąży przede
-wtszyistkim dio qpanowania
Ośrodków władzy, stosuje metodę spisku, intrygi, donosu,
lkailumnlid, osrezerstwa, iparwtam.ia -i niielegalmego wtię:tlen<ia .
'ZY!Slmlje <tajine popaircie ·regentki, All1ll1y AUSlłrr'daiczkii d jej
,dtxJ.czema. WTogarnl Tuwareyisitwa są przede rwszy.stik:i.m ci
Jd~1tamze dw1oru f\rancuiskie.gio, któTzy buldują isy,stem silnej,
1Scein1ttali7iowa111ej .władzy, koryfeusze absolutyzmu ośW<.ieco-·
nego: Richelieu, a po n •im w ·nasitę.pnych długich d~esię~
diiOlecli!a:ch MarzJair.in, ColbeQ'ft i sam Ludwik XIV.
1638 RodZJi się LudwjlJc Xi!V.
1641

Jeain Bapbi·s te Poquerim otir:zymuje staTIJowi:slro adiwiokaita.

1643 .Jean ·Baptiste Poq.ueLin reizygiruuje -ze stalllrov!i·ska aidwokatta.
·30 czeirw;oa podpisuje k:01I11br.alklt, na mocy któTeg10 pmv1Staje
„Il!lustre T:heatire" ma1jący siedzibę w Piairy.żu.
1644

16415
1648

Je.am. Baptsite Poqiueilii!n, przyb!ieTają.c naZ:wi-sko MOLll!':iRE,
staje na czele „Illu-stre Theatre". Te.aitr Mtoltier.a J!llie może
splaoić w'ieirzycieDi, Moliera aJreszitują -za !długi. „IHustre
Theaitire" przestaje 1hstniieć.
MolieT wstępuje do tr-u;py ·akt'Orskiie j Dufres.ne'-a i
z jegl() teaitlrem w-ędrowinym w obj'aiZJd poowti.ncj.i.

w,yje:hdża

We F'r.ancj;i wybucha wojna domowa z.wana F'mndą. Wyn!iwaldoW1olenrie powiszechne z poW1od.u aiś·Illieniia
poda1tlków, 1nlie:zadtow-0lenrl:e paTlamentiu 'dała sądowndczego)
z wwodiu ubracanych wpły-wów p oi1irtycznych, :a rys'td k1racja
feudailina .próbuje cr-0zbić władzę a!bsa1utną pr.zy pomocy
zamdeiszek, pows<tań, iriOOJruc hów. Obejmują one całą Firiancję,
paJI"'-Okroltnie dwór uch<:idzJić lffilllS~ z Pairy'Żla, :pieriw52:y minister !Mazan:fan, io:p\li&Z'C'Za 1I11a pewien cms ;teryitacium iklróle-

~rzyistując

Tmupa iaktoT..sk1a Duf.resne'<a podróżuje po FII'aincj1i.
MK>lie:r
IS'taje .się jej ir:zeczytWistym dyirektorem. Książę Oon!tii !bierze trupę Moliera na swoje ut:rzym.ainie. Mtdlier !TP'Z!Poczy1na
kair'ierę ,p.iisll!Mką, t'Wlo.nzy iswe pierwsze sceniauiiu;sze d llromed:ie. K-sJąże OonrtJi w.stępuje do TOJWairzysitwa świiętego Sa.k!ramerntu i 'WYICofuje ·swoją prote'kcję zestPol!ow.i Molier3.
Tr-upa -objeżdża n1adial prolW'.iJncję.

24 października trupa Moliera gra przed królem i otrzymuje
pozwi<>leinde na sta!ł-y pobyit w Ptalryżu.
1659 !Wie1k1i !Sukces komeldiii Mo1iera „PtacieS7Jile wyikwfiitnisie".
1658

1660 R!ozpaczyn:a się VJlielkii kry.zys goopodairazy, tkitó.ry trwać bę
dzie diw.a laita: głód nę-d~a. fala samobójstw. .f\ocząte!k seri;i
dochodzeń, rewiz.ji, :przesłuchań śledczycll w s prawie dziiałaiLn:ośct Tow.air.zystwa święte:go Saikraime'llltu. Dochodzenia
i !I'ew.i1zje prow;ad:LJone 1Są prze.de ·'M&Zystkrim w P.airyżu ; w parafii św. Eustachegio, św. Sulpicjusrza, na JPttedmieściu św.
Jakuba d św. An:tonliego: tam naj1wlię<cej 1byłio wypadków poa:waniia i wię:z1ie.I11ia k:obiet z wyu:'Ok-u 1k:om6rek Kabały P-0bo:mi·S'iów. Wokół T owiamzystwia wyrtiwal'za Sli ę pitmosfera
~ndialu. , 1P01boililliś", a właściwde fałszywy pobcYim:iś, sta~e
s'ię popu<Ja1mym rt:ypem 1Saityr~nyan .
1661

Umieiria Ma?Jairiin, pjefl'Wszy mli·nister Friam.c:j.i. Ludwrltk XIV
IPT'Zejmu je pełnię właidzy ;W pańsitwie.

1662

23 islt511C:zm;ia M:Olier żeni 'Się z młK>dszą IOd niiegio o lat dwadzie§c-La A=aindą •B ej•au:lt. 22 grudnii'a !Wliellti 15ulJoces „Szloo-

1663

Abaik na „Szk;ołę fon": polem'ikfi„ !intrygi, spory WIOkól .tej
komedii aska;rionej -o be-zbo~n:idwo.

1664

Kabaiła ·angażuje siię rw z.atkulisową IObironę nad:iintendeinta
Fo uqueita, indeiwiairygiodnie bogaitego <lygniiamz<a, Móremu m,r2Juca się ik1rad?!ież jpienądzy publiioznyieh. Rozpoczyina się
lm!mpainti·a Towiaa-,zystwa śWiętego Saik'famentu przedilW m!iinli.$tT<o:wli Colbertowi. 17 k'Wiiena na pooiedzeniu Towarzystwa d yskutuje !Siię truk:że is prawę ,Jti~d-il, ~tórą MoLi.er
podobno nia!pIBał ~ izamdteTza wystaiwić: irzecz jest o „poboż
nlisi'u", śiwJęto~ dmielrlliem T.au:ufe - itm.e:ba spowiadtować
izaik:az rwysta.'Wliema tej kom~. 12 rt11ad.a M:olier gra przied
;k Jrólem pierwszą tnzyaktorwą we.1;sję „Swliętoszkia". 27 maj-a
:rua ;paS.iedzeniu '1\owiarz.ystwa mowia jelS(t 17m1owu IQ krokiach,
k!tó.re ~ależy ,poozyndć, aby s:powiodowiać zakaz ,g ran'ia
„Sw,iętoszk·a" . 1W czerwcu królowa - maitkia 1alkitywinde ii j•aw-

ły ŻQ!l".

nie .p opiera 1Sbairain:ia Kabały. Kslądcz RJoull'e publlillrnje iarta.\r
na Moliie.r a jailro 1I1Ja be~bożnikia 7Jaisługują;ceg.o na stos i
rwleielaneigo sz.aitairuai. 21 ł:ipaa Molier :zyslmje dLa „Śwliętosz
ka" aprobat ę legata papieskiego Chigi, który nie dostrzega
w tej Jromedll:i .niciz:ego Zida:ażm e.go. Mimo to, Lkiról odmawia
udz!iele<niia rzgiody na wysitawien~e „święto.szika". 14 wr:ześinia
111a .posiredzeiniu T:o w,amzy.sbwa Śwliętegio Saikmamentu o.mawia
s.ię :raz jeszrcze 1spr.awę walik1i o zakaiz „Śwtiętoszka" . 20
Wll'ześn~a Mołier gra „ś,więitoszka" przed dliudciem Orleań
s'k.iim, 20 lłilstapada w Le RJafun:cy - ipr:z.ed Kl()ndeuszem.
W tym isannym czia1Sie z•alczyn<a pracę ·11Jald „Miizainttropem".
W •giriud.n:iu gotowa jest 111ow.a, pięci:oakltowa wersja „świę
toozika".
1665

Styczeń: Miohie.r pracuje TIJaid „nem Juanem" 25 lutego w:ielk:i SUJk.ices. „D<llll Juarua'', !który 1g r:any jest dlo 20 marcia. Pod
;pre:sją iK.ab.ały

„Dan Juam." ochlOdiz.i iz afi•s za. De Rechem1ont
;pamflet na Mobieina. Lud'Wtik XIV bier.ze tr·upę Moliera na swoje utrzymanie. 18 listopada w Le Raincy Molier
gra drug.ą wertsję „Śwliętaszika" przed Kondeuszem. W grudndu gotowa jest tTZec•i:a weł·sja „święto.szika''.

1669

5 Lutego ikir6'1 pazmala girać „świętoszika". WtlecZIO'rem odbywa ISię -uroozy15ta premiera. Ogrom1I1y sulkcecs, aiż clio świąt
·wlieilkaniocnych tłumy Cli-sną się ood1Z:ie.n:nrle do teatru. Molier .publikuje tek-sit k-0med.i-i.

1672 Kiról Ludwik XIV fawory'Zuje
dego poipairoie . .

10.perę,

·teaibr M.obiera ibraci

1·673 ·17 lutego, w dtrniu 'CZWllH' te.go przedsita!Wlieirria ,;Chorego z
mojeru~a" M'olie111a n :iepr.zytomnego znoszą ze sceny. Tejże
nocy Molier umiera 21 lutego. Po licznych szykanach kleru,
o~ałro Ml()l'iexa zastaje ni<l!Cą .pogrz·e bane na ·omeinta'rizu św.
Józefa.

Nia ll'OZlkaiz Luldiw51ka XIV !POWJStaije zes;pół Comedie F•r.amcaliise.
1817 Cital© Mlol'ieTia zio.staje pr:z€111!ieisio111e na omentamz Pere Lac'hadise.

1680

ogŁasza

1664

DO 1 LUT·E GO 1973 ROKU COIMtDIE FRANCAISE WYSTAWIŁA „św.IĘTOSZ!KA" 2887 RAZY.

Jerzy Adamski

4 czerwca premiera „Mizantropa". „Mizantrop" nie zyskuje

1powlodzen-ia. Umiema !kirólowa - maitka, opiekunka 'Dowarzystwa śwJętego Sia·kirameuiltiu. Kirółowa KrystYIIJJa Szwedzka
priooi •O 'IIBidelS!banlie jej tek.situ „śwlęt;toszk:a": chce tę !komedię rwystiaw.ić w swojej ;rezy<lencj'i w Rzymie. P-rośba ta
spotykla się z odmową.
1667 \PoVV1staje oz•wwta wersja , ;Śwńęitoozlre". Ty1tuł: ,,'Szallbier.z",
bohaite:r tytubowy !!1JO&i imię Pam.ulf. 5 s ien:ipruia Molier gra
tę weI1Sję pu'bliicznie, iodniosząc olblf'Zymii i&ukces. Król wyjeż
dża 'Z iPmyża do ISW'iaich W10jsk we Flain<lirtiii. ILamo:gnion,
pre1Zydent pa:ryslkiego pa:rlarrne111tu, izatbrarua dialszy.ch ipre:edsta'Wlień cZ1W1arlej
wersj1i „śwliętoSz'k.a",
każe pilnować
uZ1br-0i'oned s.tra:ży wejścia do teaibru. Lnterwenici•a lk:s.iężnej
HOOirlie1tlty, ibratoiwe,j Ludwliika XIV, Berz.: ~kUltkJU. Iinłterweincja
osobilSt.a Ml()lli.&ia i Baileau. Bez sk:utku. W PaJryiżu ~h:odzli
się idiruk an10111im:O'Wy 'bwo;rący w obr:onę „świętoszka".
Dwoch aktorów trupy Moliiera wyjeżdża do obozu wojsloowego we Fłaindrlid., iz ;prośbą d.o króla o ?Jgodę na gr.amie
<ootaitn!iej ~rsjli „Śwliętosz.ka". Odmowa. 11 sieirprua aircy.bi.iJ~up IPairyża, de Perefixe ogl!asm: kto będziie ,,Śwliętosz
ma" c.zytał, słuJOhał, wy.starw.iał, oglądał Zloslt:anie eikskomU111illrowainy.
1668 20 Wll'Z'e:ś.nila Molier gra „ŚWliętOcsrhka" w Chawbilly dla
deU1Sza. Pirzygiotowuje p:iąitą weirsję „świę~a".
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