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MOLIER 

PRZEDMOWA 

O to k.omedia, która i;iarobiła ~i.ele hala.su i narażona była. i;a 
długie prześladowania. Losy JeJ stanowią wymowny dowód~ ze 
ludzie, których wyszydza, są we Francji o wiele potężniejsi 

· niż wszyscy, z których autor żartował sobie dotąd . Markizi, 
wykwintnis ie, rogacze i lekarze znosili po'tulnie to, iż ośmie

lono się :przedstawić ich na scenie; udawali nawet, że i oni wraz 
z całym światem bawią s ię zdjętymi z nich żywcem wzo11kami. Ale 
obłudnicy nie puści~i tak · łatwo szyderstwa mimo uszu; ucz·uli się 
dotknię ci i w ogóle. zdumieni tym, iż ktoś ośmielił się wy·d-rwić ich 
szalbierstwo. i targnąć na rzemiosło, którym się trudni tyle możnych 
i wpływowych osób. Takiej zbrodni nie mogli mi. przebaczyć, toteż 
wszyscy· wyruszy.li · w pole przeciw mej sztuce · z nieopisaną wprost 
zajadłością. Rozumie się s.amo przez się , iż nie ·zaczepili jej. o to, 
co ich uraziło, zbyt dobrymi politykami są na to i zbyt wiele mają 
sprytu, aby tak odsłaniać wnętrze własnej duszy. Idąc za swym chwa
lebnym obyczajem osłonili pobudki osobiste sprawą Boga; „Tartufe" 
wedle ich sądu s tał s ię utworem obrażającym . religię. Podług nich 
ruch głowy, najmniejszy krok na prawo lub na lewo kryją dla tych 
panów tajemnice, które umieją wykładać na mą niekorzyść. 

Nic nie pomogło, iż przedłożyłem sztu!kę sądowi przyjaciół i ocenie 
całego świata; ·na nic zdały się poprawki, które postarałem się wpro
wadzi·ć; sąd samego króla i królowej~ przychylne mniemanie ks iążąt 
krwi i- panów ministrów, 1którzy zaszczycili publicznie mą sztukę swoją 
obec nością; świadec'two zacnych i bogobojnych ludzi, którzy u.znali ją 
za budującą; wszystko · to nie zdało się na ndc. Wrogowie moi nie chcą 
dać za wygraną; codziennie jeszcze podsycają publicz,ne krzyki zbyt 
gorliwych zelantów, którzy obsypują mnie obelg.ami z czystej pobOżności 
i ciskąją na mnie kamie·niem przez chrześcijańskie miłosierdzie . . 

Niewiele bym się pewnie troszczył o sądy tych panów, gdyby ni e 
przebie·glo~ć z jaką szkodzą mi w oczach osób, które poważam. Umieli 
wciągnąć do swego stronnictwa lu•dzi naprawdę czci>godnych, których 
dobrej wiary udało się im nadużyć; ci bowiem przez żarliwość właści
wą im we wszystkim, gdzie idzie o sprawę Nieba, łatwo ulegają wpły-



wom starającym się trafić do nkh z tej strony. Oto, co mnie zmusza 
do te•go, aby podjąć obronę. Chodzi mi o osoby naprawdę nabożne 

i przed nimi pragnę oczyścić z zarzutów swą sztukę. Zaklinam je z ca
łego serca, aby nie potępiały rzeczy, nim jej nie sprawdzą własnymi 
oczami, aby się wyz.były wszelkiego U1przedzenia i nie dały sie używać 
za narzędzie złości tym, których obłuda ujmę przynosi prawdziwie wie
qącym. 

Kto sobie zada trud rozpatrzenia s ię z dobrą wiarą w mej komed ii, 
spostrzeże niewątpliwie, że intencje jej są wsu:dzie na wskroś niewinne 
i że nie ma ona .bynajmni-ej zamiaru szydzić z rzeczy .godnych poważa
nia, że postępowałem sobie z całą ·ostrożnością, jakiej wymaga drażli
wość przedmiotu, i że dołożyłem całej sztuki i wszystkich możliwych 
starań, aby dobrze odróżnić charakter obłudnika od człowieka naprawdę 
pOJbożnego. Obróciłem całe dwa akty umyślnie. na to, aiby przygotować 
zjawienie się zbrodniarza .Nie_. tr.zyma on. ani przez chwilę 5łuchacza. 
w niepewności; ~ażdy go pozna od pierwszego rzutu oka po cechach. 
którymi go naznaczyłem; od początku do końca nie mówi mi ani słowa , 
nie spełnia ani jednego l'czynku. który by nie malował charakteru 
niegodz·iwca, a nie uwydatniał przymiotów prawdziwie zacnego czło
wieka będącego jego przeciwstawieni·em. 
' Wiem dobrze, że jako odpowiedź, ci panowie starają się szerzvć 
mniemanie, iż nie w teatrze jest miejsce, aby poruszyć tego rodzaju 
przedmioty; ośmielę się jednak spytać, za ich pozwoleniem, na -czym 
opierają tę piękną zasadę. Albowiem twierdzenie to podsuwają jedynie, 
lecz nie starają się go dowieść w najmniejszym ·sposobie. To pewna, 
i·ż nie trudno byłoby wskazać, że komedia u starożytnych wzięła swój 
początek z religii i stanowiła cząsbkę foj obrzędów; że Hiszpanie, nasi 
sąsiedzi, nie obchodzą żadnego święta bez udziału komedii; u nas nawet 
zawdz_ięcza ona pcczątek staraniom bractwa. k'tórego dziś jeszcze własnoś
cią jest Pałac Burgundzki. Miej sce owo został-O oddane na to, aby w 
nim przedstawio,no najważniejsze tajemnice naszej wiary: <łziś je~ 7C7.'! 
można ogiądać owe „komedie" drukowane gotyckimi czcionkami a nad
pisane ·nazwiskiem doktora Sorbony; a nie szukając nawet tak dal,,,1<-o , 
grywano tam za naszych czasów tak buduiace sztuki pana de Corn eille , 
które stały się ~rzedmiotem podziwu całej Francji. 

Jeśli zadaniem komedii jest poprawiać przywarv ludzie nie pojmuję, 
czemu niektóre z nich mają być pod tym wzg1edem uprzy•wilejowa.ne. 
Ta, o której mowa, bardziej niż inne groźną jest dla społeczeństwa; 
widzieliśmy zaś. że gdy chodzi o p0>prawę błedów . wpływ teatru może 
być nader znaczny. Naipiękniejsze u'Siłowania poważne.i moralności oka
zują się zazwyczaj mniej poteźne aniżeli bicrn satyrv: gdy chodzi o po
prawę, nic fak skuteczinie nie wp·ływa na_ ludzi, nii odmalowanie ich 
przywar. Naijstraszliwszy cios zadaje się ufomrrościom, wystawiając je 
na szyderstwo świata. Ludzie znoszą z łatwością przygane. ale nie 
szyderstwo. Człowiek godzi się na to, ii może być złym, ale nikt nie 
godzi się być śmiesznym. 
Zarzucają mi, iż włożyłem w usta szalbierzit język prawdziwei na

bożności. Ja'kże wiec! mogłem tego poniechać gdy chodziło o wierne 
przedstawienie obłudnika? Wystarcza, o i1e mi się zdaje że odsł-Oniłem 
zbrodnicze pobudki dyktujace mu ten język i że usunąłem zeń uświę
cone terminy, które obrócone w jego ustach na karygodny użvtek słusz
nie mogłyby razić. Lecz on wygłasza w czwartym akcie zasady z grun
tu przewrotne. Ale czy w tych zasadach mieści si~ c-0kolwiek, co by 

., 

nie było oklepane i z.nane całemu światu? Czy one g·loszą w mej 
komedH cokolwiek nowego? I czy można się obawiać, aby rzeczy tak 
powszechnie zohydzone wywarły ja'kiekolwiek wrażenie na umysły; aby 
autor przydał im ni ebezpieczeństwa każąc im przemawiać ze sceny; 
aby na,bierały powagi wypowiadane przez usta zbrodniarza? Nie ma co 
do tego najmniejszej o'bawy; zatem powinno się ocenić przychylnie 
komedię o „świętoszku" lub też ipotępić w czambuł wszystkie komedie 
w ogólności. 

Ku temu też zmierza1ją od pewnego czasu niektórzy, i to z całą 
zajad·łością; nigdy n ie miotano się tak gwałtownie przeciwko teatrowi. 
Nie mogę przeczyć, że istnieją ojcowie Kościoła potępiający komedię; 
lecz nie można mi również zaprzeczyć, że byli między nimi ~ tacy, 
którzy żywHi o teatrze nieco łagodniejsze mniemanie. W ten sposób 
powaga, którą by usHował ktoś poprzeć swoje wyroki, zachwiiana 
jest tym rozdwojeniem; a jedyny wniosek jaki można wyciągnąć 
z tej różnicy zdań w umysłach ludzi oświeconych światłem ipłonącym 
z tegoż samego źródła , jes't to, że brali oni komedię z rozmaitego punktu 
widzenia: jedni rozważali ją w czystej postaci, podczas :gdy drudzy 
sądzili ją w jej zepsuciu i mieszali ze wszystkimi szpetnymi wido
wiskam!, które z całą słu'sznością nazwano obnażeniem ohy<ly. 

.r w i·stod-e, jeśli mamy mówić o rzeczach, a nie o słowach, i skoro 
większość sprzeczności pochodzi stąd, że ludzie nie umieją się poro
zumieć i podkładają .pod ten sam wyraz sprzeczne pojęcia, należy 
przede wszystkim zdjąć zasłonę dwuznacznika, i przyjrzeć się, czym 
Jest k()media sama w sobie, aby zobaczyć, czy jest w istocie godną 
potępienia. Uznamy wówczas z pewnością, że jest 'Ona nie czym in 
nym, :jak tylko zmyślonym utworem poetyckim. który za pomocą 
przvjemnie podanej nauki tępi przywary ludzkie; nie zasługuje za'tem 
zgol~ na •przY'ganę. Jeżeli zechcemy po·słuchać w tej kwestii starożyt
ności·, powie nam ona, że najsłynniejsi jej filozofowie nie szczędzHi 
pochwał komedii : oni, którzy głosili zasady tak surowej cnoty i po
'.vstawali nieu'stanhie przeciw błędom swego wieku. UkalŻ:e nam ona 
że Arystoteles poświęcał teatrowi swój czas i mozoły i zadał sobi'~ 
trud uljęcia w regu~y sztuki pisania komedii. Nauczy nas ta starożyt
ność. że iej na,iwię'ksi ludzie i pierwsi ·dostojnicy. czyni'li sobie chwałę 
z tego. aby układać sztuki dla teatru; że byli inni, którzy nie w'sty
dz ili się recvtować publicznie własnych utworów. Grecja <lala śwretny 
w,·ra'." czci dla tei sztu'ki przez wspania'1e nagrCJcdy i py'szne teatry 
poświęcone jej kultowi ; w Rzym ie wreszcie, ta sama sztuka otoczona 
była niezmiernymi, zaszczytami: nie mówię w Rzymie zepsutym i w 
c7 a<;ie wyuzdanego cesarstwa, lecz w Rzymie karnym i surowym, 
pod roztropnym rządem konsulów i w czasie pełnego rozkwitu rzym
skiei cnotv. 
Wvznaię . że bywały czasy_ w których kiomedia uległa skażeniu. 

I cze·góż ·na tvm świeciie ludzie każdego dnia nie psują? Nie masz 
rzeczv tak r>iPwinnej, z które~ by nie mogli uczynić narzędzia zbrodni; 
ni e m~sz s:r.tuki tak godziwej, •której intenc<ji nie byli'by zdolni' prze
inaczy<': nicze~o tak dobrego w istocie swojej, czego by nie mogli 
obrócić do złego użytku. Medvcyna jest pożyteczną sztuką i każdy ia 
oC\wafa ja'k0 jedną z naHepszych rzeczy , które posiadamy, a .iednak 
bvł czas, ,itdv ;0toczona była wstrętem i częs to czyniono z .niej sztukę 
zgładzania ludzi. Filozofia jest w szak darem niebios; została nam dana, 
abv W7.nosić nasz umvsq do poznania Boiga przez rozważanie cudów 
przyro'dy ; a iprzecież n ie dest dla nikogo tajemnilcą, że nieraz odwra
cano tę naukę od jej przeznaczenia i tIBywano jej pu111kznie do J)O'd-



sycania b"eżbożności. Najświętsze nawet rzeczy nie są bynaljmniej u•bez
pieczone przed ludzkim zepsuciem; widzimy wszak zbrodniarzy, któ
rzy codziennie inaduiywają poboin'ości i posługU'ją się ni'lt przewrotnie 
c;lo najczarniej'szych występków. Mimo to należy koniecznie rozróżniać. 
Nie godzi się opacznie mies zać wa.rtości• rzeczy, które podle.gają ze
psuciu, ze złośliwością tych, iktórzy je ·psują. Naleiy zawsze od'dzielić 
zamiary jakiejś sztulk i od jej z·łego pożytkowania . Podobnie jak nikt 
nie poważyłby się zabronić medycyny dlate·go, że ją wygnano z Rzy
mu ani też fifozofii, ponieważ publicznie potępiono ją w Atenach, 
ta1{ samo nie powinno s ię występować przeciw komedii, dlatego że 
ją surowo o-sądzono . w pewnych e pokach. Ten wyrok miał .niewątpli
wie wówczas swoje 1przyczyny, które tutaj nie istnieją. Sąd ów od
nosił się d-0 tego, co miał przed oczami: nie godz.i się tedy przesu
wać go poza .granice, które sobie sam zakreślił, rozciągać go dalej 
niż przystoi i ścigać, za jego pomocą, niewinne·go wraz z winnymi. 
Komedia, w którą ów wyrok miał zamiar ugodzić, nie jest bynajmniej 
tożsamą z komedią, której my zamierzamy bronić. Bezwarunkowo 
nie należy mieszać ich z sobą. Są to niejako dwie osoby., których 
obyczaje na wskroś Gą od siebie ·odmienne. Jed.n.a z drugą nie ma 
żadnego związku, prócz podobieństwa w nazwice: toż 1byłoby straszliwą 
niesprawiedliwością chcieć potępiać Olimpię, która j.eslt kobietą ze 
wszech miar szanowną, dlatego że is tnieje Olhmpia pędząca rovpustne 
i naganne · życie. Podolbne wyroki musiałyby wprowadzić w ludzkie 
stosunki największe zamieszanie. W ten sposób nie ostał-oby się nic 
przed potępieniem; s:lwro więc nie stosujemy bynajmniej tej suro
wości do tylu rzeczy podlegających codziennym nadużyciom, winni 
byśmy przyznać tę samą łaskę r komedii i nie potępiać sztuk teatral
nych w godziwych i budujących celach. 

Wiem, że istnieją umysły, które w swej drażliwości wmgo odnoszą 
się do każdej komedii w o.góle. Ci lu.dzie twierdzą, iQ: im która poczciw
sza, tym bardziej niebezpieczna, poniewai odmalowane w nich uczu
cia, im bardziej zacne, tym łatwiej trafiają do duszy, przyprawiają 
o wzruszenie. Nie 'PQjmuję, czemu ma być zbrodnią wzruszenie wy
wołane obrazem godziwego uczucia; to jakiś bardz·o wysoki szczebel 
cnoty ta zupełna bezaułość, do której ludzie myślący pragnęliby 
podnieść naszą duszę. Wątpię, czy natura ludzka ma dość siły, aby 
się wznieść - do takich wyżyn; i nie wiem, czy nie lepiej. pracować .na•d 
tym aby dobrze .kierować i ła.godz!ć ludz~ie uczucia. niQ: chcleć je 
wyrugować z człowieka w zupełności. Przyznaję, ie istnieją miejsca, 
które można odwie·dzać z większym pożytkiem dla duszy niż teatr; 
jeśli ktoś ma zamiar potępić wszystkie sprawy, które nie dotyczą tbez
pośrednho · służby bożej i troski o zbawienie, nie ulega wątpliwości. 
że , .komedia musi się znaleźć w ich rzędzie; wówczas .godzę się, aby 
ją potępić razem ze wszystkim innym. Lecz przyijąwszy, jak jest w 
istocie, że w wykonani-u pobożnych ćwiczeń dozwolona jest niejaka 
pauza i że pewna rozrywka niezbędna jest dła ludzi, twierdzę, że nie 
możemy wynaleźć dla nich niewinnie·jszej uciechy. Ro?Jwiodłem się nad 
tą kwestią może zbyt obszernie; zakończymy rzecz iprzytoczeniem 
uwagi pewn.ego dostojne-go księcia krwi o komPdii „Tarttllfe". 

W tydzień po zakazie grania te'jże wystawiono przed zebranym 
dworem sztukę „Scaramouche pustelnikiem". Wychodząc ikr61 o'dezwał 
się do księcia, 0 którym ws.pomniałem: „Ra'd bym bardzo wiedzieć, 
czemu ludzie, którzy się tak ·bar-dzo gorszą komedią Moliera, nie mó-

wią ani słowa na „Scaramouche'a?" na co ów książę odpowiedział: 
„Przyczyna w tym, że Scaramouche szydzi z nieba i religii; o ·co -ci 
panowie niewiele się troszczą; podczas 1gdy sztuka Moliera maluje ich 
samych; i tego nie mogą ścierpieć". 

MOLIER 

T R Z E C I E P O D A N .I E 

przedłożone królo wi dnia 5 lutego 1669 roku. 

Najja§niejszy Panie! 

Pewien bardzo znamienity lekarz, któreQo mam zaszczyt być pacjen

tem, przyrzeka mi i zobowiązuje się rejentalnie, iż utrzyma mnie przy 

życiu jeszcze trzydzieści lat, jeśli zdołam mu uzyskać jedną laskę Wa

szej Królewskiej . Mości. Powiedzialem mu na tę obietnicę, że nie żądam 

tak wiele i zadowolę się w zupełności zobowiązaniem, iż mnie nie zgla

dzi ze świata. Ta laska Najja§niejsz11 Panie, to kanonia nadwornej ka

plicy W.K.M. w Vincent, opróżnionej przez śmierć. 

Czy wolno mi będzie prosić jeszcze o laskę Waszą Królewską Mość, 

wlaśnie w dniu wspanialego zmartwychwstania „Tartufa", wskrzeszo

nego dzięki- Jej dobroci? Przez ten pierwszy znak Twojej dobroci po

jednałem się z ludźmi wiary; przez drugi pojednałbym się z lekarzami. 

Jest to z pewnością dla mnie zbyt wiele laski na raz; ale może 1.;e

nazb11t wiele dla Waszej Królewskiej Mości; toteż oczekuję z nieśmiałą 

i pelną szacunku nadzieją Jej odpowiedzi na tę prośbę. 



RA.CHMIEL BRANDWł.JN 

TWARZ I MASKA 

Z potrzeb, iktóre ipostępy herezH narzucHy Kości-0łowi, zrodziła 
się we Francji mistyka, odmienna od hiszpań'siki ej, uboższa, 
jeśli chodzi o technikę zespolenia z Bo,giem, ale hardzie1 aktyw

na i sikuteczna w wa.lee. Nie była ona, oczywiście, jedyną formą kon
trreformacji. Mimo ostrych sporów i dramatyczny·ch nieraz konflik 
tów teologowie poszczególnych kierunków szukali w s·pólnej platfor
my, która by umożliwiała zgodne działanie na zewnątrz. Tym tłu
maczy się d'akt, że w roku 1651 ojciec Saint-Jure z Towarzystwa Jezu
sowego mógł, za :1Jgodą swych przeroż0inych, wydać dzi€ło pt. „Chrześ
cijanin rzeczywisty, czyli żywot markiza de Renty. tj. obrona .właści
welj teologii mi'stycznej, nadaremnie przez umysły współczesne zwal
czanej". B-0hater, jeśli wierzyć słowom autora, nie miał ekstrawagan
ckich skłonności i do maniaków nie należał. Dzięki ojcu Condren 
poznał istotny sens życia, zrozumiał swoje obowiązki C'hrześcijanina 
i znalazł ciernistą, lecz pewną drogę do nieba. Dys'kre<tnie wspomina 
Saiillt-Jure o licznych kontaktach osobistych markiza z wychowankami 
Berulle'a, uporczywie podkreśla natomiiast, że umia'ł on łączyć ener
giczny wysiłelk z ,głęboką Grnntemplac<ją, że był użyt€cznym narzędziem 
woli bożej, wzorem cnoty, która nie tylko wznosi się na szczyty 
chrystianizmu, ale kształtuje też postępowanie bliźnich. Postacią mar
kiza warto zająć się bliżej, albow'iem nie brak je} cech pokrewienlstwa 
z Molierowskim świętOG2lkiem. 
Porządek w domu pana Gastona de Renty do złudzenia przypominał 

surową regułę k'1asztorną. Żadnych uciech ani rozrywek, żadnych 
kompromisów z grzeszną na•turą! Pobożniś uważał, że poza unicestwie
niem i śmj.ercią nie ma dla chrześcijanina nic pewnego, źe unikać 
naleźy zarbaw, nawet niewinnych, jeśli czynią one zadość ziemskim 
upodobaniom i zmysłowym inklinadjom. Mógł swój sąd osłonić ważki
mi autorytetami„ Mógł powołać się na świętą Teresę która mawiała 
przy biciu zegarów: „Odwagi, otom bliższa śmierci o jeszcze jedną 
godzinę"! I na tbłogosławionego ' Ludwika ·de Gonzague, co zgon swój 
witał radosnym „Te Deum laudamus" . .I na świętą Marię d'Oignies, 
tak sipragni-0ną Boga, że w śmiertelnej niemocy przez tTZy <loby ś•p ie 
wała kantyc2lki, aż do ochrypnięcia., a zanim wyzionęła ducha, zdą
żyła głosem słodkim zaintonować „Alleluja". Do rO'Ztopienia się w 

' 

Panu wzywał 1go przecież wielki nauczyciel 1J1istyk6w francuskich ; 
twórca teocentryzmu Berulle, wpoił w swoich uczniów - i poprzez 
nich w markiza de' Renty - zasadę, że trzeba unicestwić własną 
osobowość dla większej chwa·ły Niebios, z myślą o ~bawicielu, a nie 
woli osobistej, choćby najpiękniej pojętej korzyści. Kierując si~ tymi 
pobudkami zawarł chrześciijanin rzeczywisty" pakt, który spisał w 
dwóch eg~emplarzach krwią - ipłynem szlachetnym. Tekst U•~da'du 
przekazał potomnym -ojciec Saint-Jure: „Dziś w dniu Hoże-go Naro
dzenia roku 1643, ofiarowa~em się świętemu Dzieciątku Jezus. Chcę 
Mu oddać całe jestestwo duszę, ciało, żonę swą, dzieci, rodzinę i dob
ra •jakimi mnie obdarzyć raczyło, wszystko, do czego mógłbym się 
pr~ywiązać. Niechaj wejdzie w pełne posiadanie mojej istoty, ażebym 
dla niego i w nilm żył, niechaj przyjmie tę ofiarę. ażebym zerwał 
z doczesnością i tylko za Jego przyzwoleniem uczestniczy ł w s·pra
wach ziemskich. Od dziś począwszy będę si _ę uważał za powolny 
instrument w ręikach Dzieciątka, i wszystko, co mi łaskawie poleci, 
sipełni·ać będę w wielkiej niewinnośd i czystej prostocie, bez namysłu 
i żalu za czymkolwiek, obojętny wO'bec własnycih uczynk·ów. bez 
smutku i bez radości wobec wydarzeń, ale posłuszny Jego woli i kie~ 
rownictwu (.„) . Od dziś począwszy tra.cę własne j1es-testwo, ażeby s~ać 
się niewolnikiem, co żyje dla Dzieciątka Jezus, ku ch:yal_e Bo~a Oic.a 
\ Ducha świętego. Podpis s:ldadam na ręce Przenaiswiętszei Mani 
Panny, mojej Partronki i Opiekunki oraz świętego Józefa". 

Swoje postanowienia przypieczętował mar·kiz odpowiednim tryb~m 
życia. Sam zrywa>ł się w nocy, odmawiał jutrznię i długie godziny 
spędza>! na medytacjach. Rankiem korzył sie przed Majestatem Bożym 
i zdążał natychmiast do kaplicy, po drodze oddając cześć obrazo."':'i 
Matki Boskiej. Już o godzin ie pół do siódmej czynił pokutę, następrue 
odczytywał dwa rozdziały Nowego Tes-tamentu, na klęczkach 1 z obna
żoną głową. Modły właściwe rozpoczynał o siódmej, u siebie w ga
binecie; klękał przed krucyfiksem i jeśli miał wolny czas adorował 
Ukrzyżowanego aż do mszy świętej. Kościół opusz·czał około dwu
nastej, w domu robił poranny obrachunek sumienia, znów mo~li'ł się, 
po czym s pożywał posiłek. Interesantów załatwiał szybko, gdyz 'Około 
oierwszej wychodził już nieść pomoc cierpiącym, ubogim i chorym, 
krzewić wiarę, słowem - pełnić słuiJbę 'bożą. Korzystał z każd~j 
wolnej chwili, by w którymkolwiek kośdele oddać cze.ść J=>~zenai
świętszemu Sakramentowi. Raz w ty.godniu odwiedzał szpitale 1 uczył 
swych podopiecznych katechizmu. Jeden _ ·dzień poświęcał opiece nad 
więźniami„ drugi - biednym parafii, resztę czasu przeznaczał ~a 
zebrania; ich charakteru przezorny Saint-Jure . nie chce dokładnie 
określić, choć sugeruje, w jakim celu i w czyim imieniu trudził się 
gorliwy pan de Renty. Również srodze gnębił „chrześciaanin rzeczy
wisty" swy<:h domowników ipoobiednimi modłami; wcią•gał całą rodzinę 
w kołowrót nabożności, dokuczliwej jak przewlekła choroba. Pralkty
kom markiza najbliżsi mogli ujść dopiero późnym wieczorem, gdy -
ogłuszeni całodzienną hałaśliwą dewociją - zapadali w sen. Przedt~m 
jednak •pobożniś częstował ich modłami, czytał na głos „Żywoty świę
tych", p-0dczas wieczerzy zaś prowadził >budują.ce rozmowy z. <l~iećmi: 
Nie zaniedbywał, rzecz jasna, powtórnego obraC'hunku sumienia a~i 
zbiorowej modlitwy o ,godzinie dziewiątej . Nocny spoczynek przynosił 
zmordowanej trzódce markiza wyzwolenie; żeglowała ·daleko, ku 
łagodnym brzegom niepamięci, by otrząsnąć się i przywrócić instynk
tom naturalnym choć cząstkę zdeptanych praw. Jedynie pan domu 
czołgał s ię jeszcze przed obrazem Matki Boskie'j, zanudzał swego 



anioła ·prośbami, a w łóżku meł! zdrętwiałym językiem .,De profundis". 
Spowiadał się dwa-trzy razy na tydzień ,do komu.ni przystępował 

trzy-cztery razy. Z własnych wynurzeń pana de Renty wiadomo, że 
ściśle przestrzegał dyscypliny samounicestwiania i nie rozluźniał jej 
w żadnych okolinnościach. Przed podróżą słuchał mszy, w drodze 
frpiewał litanie, medytował i natrętnie się modlił . Widok pól i lasów 
nasuwał mu wyłącznie ipobożne refleksje. Oko postrzegało wprawdzie 
urok kraijobrazu, ale umysł świętoszka od razu usuwał miłe doznania, 
by skierować duszę i serce w górne regiony. Na obiednim postoju 
markiz szukał przede wszystkim kościoła, jeśli bramy świątyni były 
zamknięte, klękał pokornie u progu, adorował święty Sakrament, po 
czym dowiadywał się, czy w danej mie'jscowości nie ma szpitala, alby -
p-0wiada wzruszony biogralf - .czynić .cierpiącym miłosierdzie. W 
ogóle wypada s twierd zi ć, że klękał niezwykle często i chętnie . Padał 
bez wys iłku na kolana, byle :gdzie, wyuczonym, chciałoby się rzec 
mechanicznym 1gestem. Klękał również w gospodzie •przydrożnej, wśród 
rozbawionej gawiedzi, głośno •błaga~ Najwyższego· o litość <:lla obec
nych, dla ~rzeszników, którzy już obrazi.U Stwórcę, czy mają dopiero 
zamiar Go obrazić. Jeśli na ścianach lub na kominku widział nie
przystojne rysunki lu1b frywolne . sentencje, to je samorzutnie ścierał, 
a zamiast nich umieszczał zbawienne nauki moralne, dobre rady 
i przestrngi. Służbę oraz biednych s trofował, łagodnie co prawda ! po 
ojcowsku, ale długo i ni1eus tępliwie. Obiad zjadał szybko, by „wnikn~ć 
w siebie", a później ruszyć w dalszą drogę. Po nieszporach tolero
wał kwadrans - dwa odpoczynku. Nie wyobrażajmy sobie, jakoby 
markiz pozwalał na wybuch radości i swawole. Nie! śpiewał - wraz 
z rodziną - .przetłumaczone na język francuski artykuły wiary, do 
któryc·h kazał ułożyć muzykę, przy czym dzielH się swoimi uwagami 
i zręcznie w:plataił budujące ma•k1symy. Około czwartej kładł kres roz
rywkom i wzywał <Io komplety. Koszmarna, rozmodlona kareta uno
s iła podróżnych coraz dalej, aż ku .granicom obłędu, i znów noc rato
wała nieszczęsną rodzinę. ( ... ) 

(„Wiedza Powszechna" 
Warszawa 1965) 

Dziesięcioro przykazań nowej dewocji 

(. . .) 
1. Nie będziesz miał innych kierowników przede mną, 

I ślepo im zaufasz. 

2. Wszystki e swoje grzechy im wyznasz , 

Chociem tylko golibroda. 

3. Pamiętaj na dzień odpocznienia, świętą n_iedzielę, 

I przychodź do Sainct-Pierre nauk moich słuchać. 

4. Czcij mentorów swoich, 

Aby przedłużone były dni ich na ziemi. 

5. Nie będziesz niczego czynił 

Bez ich zgody. 

6. żonę .i cór~ę mentorom powierzysz, 

I precz odpędzisz wszelkie podejrzenia. 

7. Majątkiem rozporządzaj się 

Tylko podług moich przykazań. 

8. Dla dobra sekty będziesz kłamał, 

Albowiem zacny cel uświęca środki. 

9. W niektóre dni przestrzegaj czystości 

Nawet w stanie małżeńskim . 

10. Z majątku bliźnich korzystaj 

I swoją fortunę z nimi clzie'l pospołu. ( .. .) 

/tekst satyryczny z XVI! stulecia/ 



ALFRED SIMON 

ś więto·szkowie to bluźniercza wersja kłamców, którzy d·o 
zwykłego oszustwa dodają szantaż reUgijny. świętoszkowie wkra
czają w życie i teatr Moliera po o<mad 6{}-ciu latach „zatru

wania" historii „ Okol-O roku 1627 powołali do życia niepokojące Bractwo 
świętego Sakramentu, nazwane wkrótce „kab.alą pobo:żnisiów", któ
rej filarami stają się książe de Centi-dawny protektor Moliera, pre z~ 
dent Paryża de Lamoignon i arcY'biskurp Hardouin de Perefixe. Kardy
Iowie Ri<:heli eu, a później Mazarini na próżno usiłowali pokonać Braci. 

.. Kabala" nienawidziła teatru i w roku 1'61ID jeden z jej człon
ków. proboszcz paryskiego kościo ła Saint - SuiJ.pice zmusił Illustre 
Theatre do opuszczenia terenu 1jego parafii. W roku 1658 „Bracia" wy
wołują zamieszki w Norman·dii i są przyczyną licznych skarg w 
Bordeaux. W roiku LOOO Paryż jest pełen falszywych proroków, którzy 
mie s zają s.ię do spraw politycznych, ·denuncjują niewierne żony, prze
śladują kO'bi ety i młode dziewczęta. 

W początkach samodzielnego pano:wania Ludwika XIV święto•szek, 
który w wieku XVI! stal się postadą tak typową, jak rp ustelnik czy 
mnich w średn iowieczu , rzuca cień na wspaniale oblicze .królewskiej 
władzy. Reprezentu je on . stary dwór Anny Austriaczki w walce z 
ekscesami młode·go króla - mroczną surowość wśród festynów, roz
kl)szy i za1baw. Wersal· zbudowano wlbrew „kabale", którą Molier 
i LuHy ~'yśmiewaJą w „Rozkoszach Zaczarowanej Wy'spy" i .,świętosz-
ku". · · 

„ . Ale Edykt N.antejski zostaje odwołany, a prześladowania reli
g1jne nie ustaia. Wiadomo, ,kto był panem monarchy, który uważa·ł 
s ię za władcę absolutnego. (.„) 

1622 - 15 stycznia w kościele Sw. Eustachego w Paryżu zostaje ochrzczony J ean -
Baptiste Poquelin, I)ajstarszy syn tapicera królewskiego. 

1636 - Miody Jean - Baptiste' Poquelin kończy College de Clermont i rozpoczy-
na studia prawnicze .· 

1640 - Jean - Baptiste Poquelin poznaje 22-letnią aktorkę, Magdalenę Dejart. 
1641 - Jean - Ilaptiste Poquelin kończy studia prawnicze. 
1643 - Jean - Ilaptiste Poquelin rezygnuje z a dwokatury i wybiera t.eatr. 

30 czerwca podpisuje z Mal:d aleną Bl!jart, Je.i bratem, si ostrą i 10-cioma 
innymi aktorami akt założenia Iłlustre Theiitre. 

1644 - 1 stycznia lllustre 'fhćiitre otwiera swoje podwoje. Jean - Baptiste Po
quelin, przyjąwszy nazwisl<o Molier, ob2jmuje dyrekcję teatru. Teatr 
boryka się z trud·nościami finansowymi i pod koniec roku zostaje roz
wiązany. 

1645 - Aktorzy trupy Moliera rozpoczynają wędrówkę po kraju. 
1658 - Molier i jego zespół wracają do Paryża, gdzie 24 października wystę

pują w Luwrze przed królem. Brat królewski zapewnia zespołowi swoją 
opiekę. 

1659 - Triumf „Pociesznych wykwintniś". ' 

1660 - Molier dostaje od króla nową scenę „Pa.lais - Ro ya l". 
l661 - „Szkoła n1ężów" i „Natręci". 
1662 - Molier żeni się z Armandą Bejart, młodszą sios tn1 Magdaleny. 2G gr udnia 

Palais-Royal wystawia z wielkim powodzeniem „Szlcolę żon". 
%3 - Wybucha spór o „Szkolę żon" godzącą jakoby w moralność publiczną. 

Molier dostaje listy z pogróżkami. J a ko odpowiedź n a aLaki pisze „Kry
tykę szkoły żon". 

'664 - 12 maja Molier gra przed królem I-wszą wersję „Swiętoszka" (prawdopo
dobnie trzy pierwsze akty). Jeszcze przed ukoi1czeniern szt uki Bractwo 
S w. Sakramentu us iłuje doprow adzić do jej zdjęcia. Opublikowana zostaje 
broszurka „Le Roi glorieux du 1nonde'' kt6r e j autor skazuje Moliera 

0 czJowieka, czy raczej szatana w ludzkim cie le, największego bezbożnika 
i libertyna, jaki kiedykolwiek istniał" n a „pręgierz i spalenie na stosie" . 
21 lipca Mol ier uzyskuje dla swoje_; s·ztt1ki aprobatę legata papieskiego 
Chigi i przeds tawia swe pierwsze „Podanie" królowi. Na próżno. Czyta 
i gra „Swięloszka" w doinach pry,vatnyc h. . 

I6GS - Zakaz dotyczqcy , ,S,vi ętoszka'' nie zos taje uchylony. Molier pisze ,,Don 
Juana", który odnosi wielki sulcces, ale mimo braku oficjalnego zakazu 
szybko schodzi z a fi sza. Ludwik XIV bierze trupę Moliera pod swoj ą 
opiekę . 

1666 - Sprawa „Swiętoszka" nie posuwa się n a przód. . 
1667 - 5 s ierpnia Molier posiadający ustne zezwolenie króla gra •. Osz~sta". 'l!łl\

godzoną wersję „Swiętoszka". Następnego dnia pod meobecnosć król!', 
lctóry prowadzi wojnę we Fla ndrii, sprawujljCY władzę pre'.'ydent Paryza 
de Lamoiguon . zdejmuje sztukę z afisza. Moher, za pośredmctwem dwóch 
aktorów ze swojej trupy, wysyła do króla następne „Podanie". Król nie 
uchyla zakazu . . 

1668 - Powstają nowe sztuki „Grzegorz Dyndała" i „Skąpiec", który ponosi 
klęskę. Molier c iężlco choruje. 

!669 - s lutego Icról zezwala oficjalnie n a .granie ,„Swiętoszka". Sztuka p_rzez 
d ! uższy czas nie sc hodzi z afisza, c iesząc s ię ogr'.'mnym powodzem~m. 

1673 - Ostatnie przedstawi eni ~ Moliera - „Chory z urOJellla'', w którym ś mier
telnie chory gra rol~ t ytułową . 
17 lutego, w czasie czwartego spektak lu Molier dos taj e ataku. Przewiezio
ny do do.mu u1niera tej samej nocy . 

Bltk 851175 r. 1500 szt. A4 P3 

(„Moliere oa·r lui-meme" 
Edtttons du seui! 1957) 



, 

„Skąpiec" 

„Skąpiec'' Mol'iera na scenie białostockiej. Reż. Zbrgniew Bessert, scen. 
Wanda Czapla:nka. Prem. 4! X!II 119418 r. Henryk Dłużyński (Harpagon) , 
Stanisław Olczyk (Jakub), Bogus1ław Hubicld {Kleant). 
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