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Jeżeli zadaniem komedyi jest poprawiać przywary 
ludzi, nie pojmuję, z jakiego powodu, niektóre z nich 
mają być pod tym względem uprzywilejowane. Ta, 
o której mowa, bardziej od inych wszystkich groźną 
jest dla społeczeństwa; widzieliśmy zaś, że gdy chodzi 
o naprawianie błędów, wpływ teatru może być nader 
znaczny. Najpiękniejsze usiłowania poważnej moral
ności okazują się zazwyczaj mniej potężnymi aniżeli 
bicz satyry; i, gdy chodzi o poprawę, nic nie wpływa 
tak skutecznie na ogół ludzi niż odmalowanie ich 
przywar. Najstraszliwszy cios zadaje się ułomnościom 
ludzkim wystawiając je na szyderstwo całego świata. 
Ludzie znoszą z łatwością przyganę; ale nie znoszą 
szyderstwa. Człowiek godzi się na to, iż może być 
złym, ale nikt nie god~i się być śmiesznym. 

MOLIER 
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Problemy „Świętoszka" 

Swiętoszek jest utworem politycznym i antyreligijnym. 
Wyraża wo:nomyś'icielską postawę libertynów francuskich 
XVII w. wobec pewnej siły politycznej i wobec pewnej 
koncepcji moralności. Tą siłą polityczną była tzw. Kabała 
klerykalna, półjawna organizacja, nastawiona wrogo wobec 
nowoczesnych tendencji, jakie· reprezentował absolutyzm 
Ludwika XIV. Katolicki król musiał walczyć z niebezpieczną 
reak.cją klerykalną. 

Molier wziął udział w tej walce. Była to dla niego okazja 
wyjątkowa: opowiadając się po stronie króla mógł stosun
kowo bezpiecznie wypowiedzieć swą krytykę katolickiej, 
;i. nawet w ogóle chrześcijańskiej moralności i przeciwsta
wić jej swoje filozoficzne pojęcie natury. Potępiając Kabałę, 
jezuitów i jansenistów mógł potępić pobożność zarówno 
Orgona, jak i Tartuffe'a, głupotę pobożności naiwnej i łaj

dactwo udanej. A więc wszelkiej pobożności. Bo czyż może 
być jakaś trzecia? 
Swiętoszek zawiera tedy problematykę polityczną, filo

zoficzną, moralną, psychologiczną. Stawia pytania dotyczące 
związku polityki z ideologią, moralności z religią, uczuć 

i namiętności z przekonaniami, środków działania z war
tością celu, który ma być przy ich pomocy osiągnięty. Sta
wia pytania dramatyczne. 
Wyrósł bowiem z dramatycznych zmagań politycznych 

o wielkim napięciu ideowym i moralnym. Postać Tartuffe'a 
była symbolem, metaforą określonej i groźnej siły politycz
nej działającej specyficznymi metodami dla osiągnięcia da
lekosiężnych i totalnych celów. Był metaforą genialną, bo 
całko.wicie zrealizowaną w obrębie żywej osobowości. 

Metafora polityczna zwietrzała i dziś dowiedzieć się o niej 
można tylko z książek. Ale postać przetrwała stulecia. Po
nieważ pewne problemy ludzkie przez stulecia nie tracą, 

niestety, nic ze swej aktualności. Kto umie się śmiać z hi-

pokryty tak jak Molier, odsłania sytuację psychologiczną 
i· moralną takż"e naszycłi czasów. : · . . 
Można na -przykład założyć, że wielkim· problemem Swię

toszka j.est stosunek do ideologii. Tartuffe nie ma żadnych 
przekonań, prócz przekonania do pieniędzy, kobiet i dobre
go jedzenia, żadnych pragnień·, prócz niepohamowanej żądzy 
władzy. Ten człowiek w. nic nie wierzy i dlatego właśnie 
jego działanie jest skuteczne. Orgon, który ma ideały, który 
uparcie broni raz powziętych, głębokich przekonań, prze
grywa i doprowadza siebie i innych do ruiny. Więc cóż jest 
warta ideologia? Cóż- wart jest autentyzm przekonań, skoro 
tak łatwo można go udać i skoro podrabianie go daje więk
szą sprawność i większą siłę? Dowodzą tego fakty, powiada 
Molier, a kto faktom przeczy, choćby przeczył w imię naj
szczytniejszej idei, błądzi i sprowadza katastrofę. Więc jak 
urządzony jest ten świat? Są to pytania niestety aktualne 
w epoce atomowej, którą niesłusznie nazwano „końcem 
wieku ideologii". 

Można też przyjrzeć się osobowości Tartuffe'a z innego 
jeszcze punktu widzenia. Jakże trafne jest zdanie znanego 
krytyka Nicola Chiaromonte, który powiada, że hipokryta 
nie nosi na swym obliczu żadnej maski, bo on w ogóle nie 
ma oblicza. To prawda: świętoszek to nie Wallenrod. Nie 
udaje jakichś przekonań w imię innych. On ich w ogóle nie 
posiada. Gdy odrzuca to, co za maskę jesteśmy skłonni 
uważać, nie pozostaje nic. Hipokryta to człowiek, który 
w.. pewnym sensie nie istnieje. Innymi słowy: który istnieje 
tylko jako hipokryta. Nigdy inaczej. 

A ci:y ludzie mogą istnieć kiedykolwiek inaczej? Przypo
minają · się udręki i ambicje Andre Gide'a. Czy słuszne jest 
dzielenie _ludzi na "hipokrytów i innych? Jak odróżnić pod
porządkowanie się jakimś regułom · od rzeczywistej wiary 
w ic,h &łuszność? Czy -nie hołdujemy ·p _ _r.zękonaniom wygod
nym? świętoszek tkwi w każdym '.? nas, · rp.riiej lub bardziej · 
ukryty, powiada Molier. Więc czym jest naprawdę człowiek? 
:Także i tę pyta_nia sta;wia epoka współczesna. 

Nie twierdzę, że tak··i tylko tak można współcześnie in- :· 
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terpretować Swiętoszka. Idzie mi tylko o to, że nowoczesne 
jego rozumienie nie musi oznaczać zdrady tekstu starego 
arcydzieła. Musi natomiast wynikać z dw u niezbędnych 

przesłanek: z rzetelnej wiedzy o tym, czym Swiętoszek na
prawdę był trzysta lat temu, i z rzetelnej znajomości rze
czywistej problematyki XX wieku. Czyli z połączenia zgod
nęj z ·nowoczesną nauką interpretacji historii z takąż inter
pretacją współczesności. 

Jer zy Adam ski: „ Teori a k Lapy tea trai
n ej", K raków 1969. 

Powi_em czytelnikowi to :: dobrze jest d l-0 orien
tacj i czytać komentarz do Moliera, ·ale wszelki 
taki komentarz (nie wyjm ując . oczywiście mojego) 
należy czytać sceptycznie, jako mądrość nader . 
względną; przede wszystkim zaś. czytać samego 
Moliera, ·czytać go wiele razy. „ 

.. TADEUSz' BOY-żELEŃSKI / 



Największy teatr Moliera 
. . 

Iluż jest Molierów! Na nim można by demonstrować, że 
wszystkie te wymysły, które teatr dzisiejszy chce uważać za 
swoje zdobycze, są raczej cofnięciem się ku dziecięctwu 
teatru, kiedy to widz był istotnie dużym dzieckiem, którego 
oko przede wszystkim trzeba było bawić. Wszystkie te atrak
cje i figielki znał już i Molier, i umiał doskonale nimi ope
rować, o ile geniusz jego raczył się do nićh zniżyć. 

I jakie miał środki! Pierwszy swój komediobalet wystawił 
na zamówienie nadintendenta finansów "Fouqueta, który 
chciał samego króla upokorzyć swym zbytkiem i rychło po 
tej zabawie dostał się do Bastylii. Można sobie wyobrazić, 
co tam były za przepychy! Później, kiedy szło o widowiska 
dworskie, kasa królewska stała mu otworem. 

Znał Molier teatr pod otwartym niebem: za scenę odda
wano mu ogrody ·wersalu, w których urządzano . umyślne 
wodotryski, sadzawki, maszynerie. Scenę oświecało dwustu 
ludzi w maskach, którzy trzymali tyleż woskowych świec. 

Znał efekt nagości. Panna du Parc ,reprezentująca na 
którymś z takich festynów Wenus, wynurzyła się z wody 
(z prawdziwej wody, zapewne odpowiednio ogrzanej) goła 
niczym nasza pani Niewiarowska, a miała nad panią Nie
wiarowską tę wyższość, że kochało się w niej trzech naj
większych poetów epoki: Corneille, Molier, Racine. Cóż za 
reklama, pomyśli z westchnieniem piękna pani Kazia Skal-

ska„. 
Kiedy Molier potrzebował muzyki, miał do rozporządzenia 

królewską kapelę, nadwornych śpiewaków, i nadwornego 
kompozytora, p. Lulli. Molier stworzył komedię muzyczną, 
którą obecnie na nowo wymyślono jako najmodniejszy teatr. 

Kiedy chciał tańca, miał balet nadworny, przy którym 
zbladłby nawet zespół p. Tatiany Wysockiej. A często w ba
lecie jego tańczył sam król i najwięksi panowie dworu. Ko
rowód roztańczonych masek, piosenka, to najczęstsze zakoń-
czenie jego lekkich komedii,... .': · · 
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_ ;znał .sztuczki, kt(>rymi :wctąga .s~ę do wspóJgrąnia puqlicz
ność'. .Jego . pin. de '_Pou·r.ceaugńac . uciekął _na . salę poml~dzy 
wiil.zów •. kedy goniła go ·.armia lekarzy_ i aptekarzy z seren-
gami. · · · ' · 

· · -Znał. rodzaj kabaretowy i jego . bezceremonialną . swobodę, 
k~e~y. w Improwizacji .. w Wersalu pokazał kµlisy swojej 
trupy,' swój teatr podczas . próby i . siebie . przy reżysersldej 
robocie. · ,· 
Znał :cucjy feerii, kiedy·- w tragicznym balecie Psyche, na-

pisanym do spółki .ze starym Corne.ille'em, jeden akt po-
mieścił w niebie, a drugi w piekle. · 

' · znał .interludia .i groteski, i <teatr masek, i pocieszne zwie
r~~~J~~h'ar;,~~e~ie ' itd ." _Wszystkó to Molier nie tylko znał, ale 
P!i~~waźr;ie.''. san/ .stwo.fzy( ' I · p.ii~ł ·...:.... powtarzam - środki 
nieograniczone: chodziło wszak o "zabawę najpotężniejszego 
monarchy. Otóż, wierzcie mi, wszystko to Molier miał sobie 
za coś bardzo pośledniego. Poddawał się obowiązkom, jakie 
nań płynęły z tytułu aranżera dworskich uroczystości, ba
wiło go to może, było dlań wytchnieniem po wielkiej twór
czości. Ale kiedy chciał napisać naprawdę coś dla siebie, 
dać miarę swoją jako twórcy, odkładał wszystko na bok. 
Wówczas wystarczyło mu parę metrów sceny bez żadnych 
urządzel'1, jedna najprostsza dekoracja na pięć aktów i na 
scenie kilka osób, które rozmawiają ze sobą. Całą treść tego 
prawdziwego teatru Moliera stanowi krzesanie o siebie 
myśli, idei, tarcie o siebie słów, zazębianie charakterów i wy
dobywania z tego efektów najprzednlejszego mądrego dow
cipu. To ł;>ył w jego pojęciu prawdziwy, naiwyższy teatr ;. 
tamto wszystko to zabawki, klórymi karmił z musu tę dość 
mieszaną umysłowo publiczność, . jaką był dwór - Ludwi
ka XIV . . W tych ramąch dobrowolnie skromnych i .ubogich 
stworzył · najistotniejsze swoje dzieła. I to jest teatr naj
~eatralniejszy, najczystszy teatr jaki iStilieje. : I kto z was 
widział wczoraj trzeci akt · świętoszka, i nie ·zdumiał · się 
i zachwytu, temu nic już nie . poradzę: niech do końca życi4 .. 
ogląda ria scenie okręciki, koleje żelazne etc. 
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Tak; trżeci akt Swięto~zka, czwarty akt ·Mizantropa -
to są te _zawrotne szczyty. teatru, przed którymi .staje s_ię 

z osłupieniem. 1 to· blisko od trzystu lat. Szczęśliwa publicz
nośg parys!<:a z; roku 1664,_ dla której te genia~ne dzieła były 
współcze_sn.ością„ były krwią z ich krwi! . My dziś musimy_ 
przystępować · do nich, przerz;ynając się przez zapory od
miennej kon.,;,,encji, kostiumu, wiązanef mowy. Publiczność 
nie bardzo lubi ten kłopot, ale gdy chodzi o Moliera, sto
krotnie. się on. opla.ca; trzeba się z· tym. pogodzić, że jeden 
był Molier i drugiego niestety nie będzie. · 

Tadeusz : Zeieński (Boy): „Swtętoszel'" 
zeiwerowicza w Teatrze Potsk4m (1926 r .) . 

. Fragment recenzji z tomu „Fitrt z Mei
pomeną. W ieczór sz_ósty." warszawa 1957. 

Molier. Moim · zdaniem ,,Tartuffe" nie jest 
komedią, lecz pamfletem. Ateista, jeżeli jest po 
prostu ·człowiekiem dobrze wychowanym, pomyśli 
~ .związku z tą sztuką, że niektórych poważnych 
spraw nie należy powierzać kanaliom . 

CHARLES BAUDELAIRE 
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Molier 

Molier - to pełny człowiek, który jak mało kto miał 

:prawo powiedzieć, że „nic ludzkiego nie jest mu obce". 
Wyżył całą ludzką dolę od jej ziemskich słabości aż do he
roicznych walk o najwyższe cele. Natura bardzo bogata, go
·rąca, szlachetna, ale zarazem z nieubłaganym jasnowidztwem 
kontrolująca każde drgnienie duszy i rozkładająca je na 
ziemskie składniki. Ten głęboko dobry człowiek bywa -
Wówczas gdy go opanuje geniusz komedii - okrutnym; za
·daje straszliwie bolesne rany. Z temperamentem bujnym, 
niecierpliwym na wszelkie skrępowanie łączy umysł swo
bodny, jasny, wolny od pęt i formułek. Nienawiść do obłudy 
:sięga szczerości czasem aż brutalnej. Kipiąca życiem wesołość 
mieni się z powagą i zadumą myśliciela. 

Ale głównym może znamieniem tej natury jest jej nie
:spożyta czynność. Zycie aktora gorączkowe już samo przez 
się potęguje się u Moliera jeszcze działalnością dyrektora 
teatru, reżysera, urzędowego bawidamka dworu i wreszcie 
~ pisarza! Toteż cała jego twórczość powstaje w ogniu 
tego potężnego płomienia wewnętrznego, który mocniejszy 
jest niż opór materii, niż smutki, zniechęcenia, niż choroba, 
niż śmierć sama. 

Molier jest - obok Szekspira - pisarzem chyba najbar
dziej teatralnym, jaki istniał. Każde słowo, jakie napisał, 

rodzi się z teatru i dla teatru. Scena była dla11. ukochaniem 
i celem; nawet nie troszczył się o wydawanie drukiem swych 
komedii. Na scenie żył, tworzył, na scenie umarł.„ 
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Mlodość Moliera 

.Molier był . dzieckiem paryskiego mieszczaństwa, jak Vil~ 
Jon, jak :Beaumarchais, . jak Wolter. Nazywał się Jan Poque
lin (Moliere ·. jest pseudonimem scenicznym). Urodził się 
w samym sei;cu Paryża, . w pobliżu Hal, w mieszkaniu obok 
sklepu tapicerskiego, który należał do jego ojca, zamożne
go rękodzielnika, również Jana. Znamy datę jego chrztu: 
15 stycznia 1622. Był najstarszym dzieckiem. Jan Chrzciciel 
Poquelin, przyszły Molier, miał być następcą ojca w jego 
rzemiośle i funkcjach; uczęszczał do parafialnej szkoły, resz
tę dnia spędzał w sklepie. Ale od dziecka ulubioną jego roz
rywką był teatr, za którym przepadało mieszczaństwo pa
ryskie. Niedaleko Hal rozbijały obóz liczne budy kuglarzy, 
:szarlatanów, aktorów jarmarcznych, zwabiają·c swą niewy
-czerpaną swadą przechodniów. O~ czasu do .czasu, w święto, 
dziadek, Ludwik Cresse, prowadził chłopca do prawdziwego 
teatru w owym Hotel de Bourgogne, któremu później Molier 
tak bardzo miał dać się we znaki. Tam Molier mógł się 

zapoznać z całym ówczesnym repertuarem: wypełniały go 
J?rzeważnie tragedie, po których dla odmiany wrażeń da
wano zwykle jakąś niewybredną farsę. Na częstych jar
markach poza Paryżem produkowali się także aktorzy i ku
glarze włoscy ze swymi maskami, pantomimami, całą za
prawą comedia dell'arte. 

Mając trzynaście lat chłopiec, nie czując powołania do 
rzemiosła, poprosił pod ob n o ojca, aby mu się pozwolił 

kształcić. Faktem jest, iż od r. 1636 do 1640 pobiera nauki 
w kolegium jezuickim w Clermont. Jan Poquelin poznał 

tam dobrze łacińskich poetów, zwłaszcza Terencjusza; po
siadł również początki filozofii... Podobno - ale to nie
pewne - uczęszczał na kurs teologii do Sorbony. Pewniej
szą jest wiadomość, że studiował prawo w Orleans. Nieza
leżnie od tych studiów zapobiegliwy ojciec pragnąc prze
kazać mu swą godność, postarał się (1642) o przelanie na 
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syna tytułu i funk:cji „:tapicera. ,królewskiego'', w tym cha
rakterze młody Poquelin towarzyszy Ludwikowi XIII do 
Narbonne. W czasie tej podróży spotkał podobno ową Mag
dalenę Bejart i jej rodzinę, która taki wpływ miała wy
wrzeć na ·jego losy. W jaki sposób i na jakiej zasadtie 
do;;zło · do · zbliżenia . z l\'Iolierem ,--:..: · nie . -Wiemy. :Tylę ~iado
mo, że 3 · stycińia 1642 r., na krótki czas p:rzed ukończeniem 
d}Vudziestu jeden lat; _zi:lłodzien"iec pisże ·do ojca list, w któ
ry_m zrzeką . się · stan_owiska ,,królewskiego tapice~a", prze
ka.zując je jedri~rn,u z. młodsz~~h braci; ż~r.azeJII uprasza 
o wypłacenie rr:iu m?leńkiej sch_edy po matće (630 funt?_w), 
którą umieszcza jako swój udział w . przedsiębiorstwię «:h:a
matyczl')yń), ,zaVf{ązany_m·. z · Magdaleną Bejar:t,' bi:atem jej 
Józefem, siostrą Genowefą i kilkoma . pr.zyjadółmi . tej ro~ 
dziny. '.l'~atr _ten p~zybrał sz1,1~ne ·rpiano_ „IHJ!stre ThMtre"; 

Mimo całeg_o zapąłu, jaki wkła<;Iała młod~, t~UJ?a . w swoje 
przedsięwzięcie, rezultat praktyczby był opłakany. Długi ha 
wszystki~- strony„: .J?ł~gi te miały ścigać Moliera· p_rzez ci!i'ą 
młodość. : · .. . . · 

Nie zrażony niczym MoJier zakłada z tymiż samymi. B~
jart!łmi nO}Ve stowarzyszenie. Zr'ezygnowano n_a razie Z nie
wdzięcznego · pa_ryża; , trupa puszcza si~ na prowincję podej
mując_ .owe życie .barwne, pelne przygód i rozmaitości, cza
sem . g~odne i ·chłodll.e, ale wesołe, przynajmniej póki je 
opromienia młodość i nadzieja. 

Molier stał się rychło duszą trupy. Czynny, aktywny, 
obrotny, wykształcony, jest nie tylko reżyserem, dyrektorem, 
ale i . dosta.wc·ą . repertua~u. Tiumaczy, przer.abia, pisze sam 
farsy, z których ·dwie ledwie się zachowały, a1e . których 
tradycja p~zechowała znacznie więcej, znanych bądź z treści, 
bądź i tytułów. . 
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Paryi i laska królewska 

Wreszcie, w maju 1658 trupa Moliera dostaje się nie do 
Paryża wprawdzie, ale w jego pobliże: przenosi się z Gre
noble do Rouen, gdzie święci triumf. Stamtąd już - Paryż. 

A wraca tam Molier już nie jako nieznany młodzik, lecz. 
jako człowiek z pewną reputacją, liczący wielu wpływo
wych przyjaciół i opiekunów. Miał w tej chwili lat trzy
dzieści sześć ... 

24 października 1658 - to ważna data w życiu Moliera 
i w dziejach komedii. W ten dzień Molier wystąpił ze swą 
trupą przed dwudziestoletnim Ludwikiem XIV, który goto
wał się właśnie do ujęcia rządów Francji i rozglądał się 

w doborze ludzi, którzy by mogli wspomagać jego zamiary ... 

Od pierwszej chwili zadzierzgnęła się między Molierem 
a Ludwikiem XIV - między wędrownym aktorem a naj
dumniejszym z monarchów ___:. d_ziwna nić sympatii. Można 
by rzec, iż ci dwaj n o w o ż y t n i ludzie, otoczeni przeżyt
ka;mi wczorajszego dnia, które mieli obaj usunąć i przetwo
dyć na nowe formy, jak gdyby zrozumieli się . „Współ
prą.cownictw9" Ludwika XIV w dziele Moliera jest rzeczą 
olbrzymiego znaczenia. Jedynie będąc pewnym poparcia 
i .sympatii króla Molier mógł pozwolić sobie na takie śmia
łości · a jeżeli w tak doniosłym momencie, jak w walce 
o ; Ta~tuffa, poparcie to zaledwie wystarczyło, aby po pięciu 
latach walki otworzyć temu arcydziełu scenę, za to we 
wszystkich innych okolicznościach dawało mu swobodę oraz 
r~'dość z powodu zrozumienia u tego, który w owym czasie 
starczył za całą publiczność. Bez Ludwika XIV, zaznacza 
sf~sznie jeden z komentatorów, nie mielibyśmy Moliera 
tego, którego mamy . 
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Początek walki 

20 lutego 1662 obchodzi Molier zaślubiny z Armandą Be
jart. Molier pisze Szkolę żon (L'Ecoie des femmes, 1662)„, 
Walka jaka zawrzała około Szkoły żon, jest w zakresie ko-. 
medii tym, czym dwadzieścia kilka lat wprzódy walk :t. 
o Cyda Corneille'a była w sferze tragedii. Cala publiczność 
nieuprzedzona z niespaczonym smakiem i pojęciem, zachwy-. 
ca się tą komedią; natomiast obóz „wykwintniś" i pedantów 
staje przeciw niej, odsądzając ją od wszelkich zalet, a za
wistni pomnażają w tej okoliczności szeregi przeciwników 
Moliera. Powstają liczne broszury, pamflety, parodie„. 

Gorycze i zawody 

W pełni powodzeń i triumfów, w pełni komicznej weny 
Molier ujrzał oto nowe oblicze na tury ludzkiej: zawistne, 
oddychające złością, obłudą, groźne. Ze zaś twórczość Mo
liera zawsze wibruje wedle diapazonu jego życia, odbije 
~ię to w twórczości. Dotąd bawił się śmiesznościami; obec
nie rozpalonym żelazem piętnuje zbrodnie: pisze świętoszka. 
czy!i Tartuffa (Tartuffe ou L'Imposteur; 1664). Przy sposob
ności inauguracji nowej rezydencji królewskiej w Wersalu , 
wśród zabaw, festynów i dworskich komedii, Molier, usłuż
nością swoją nastroiwszy jak najżyczliwiej monarchę, ode
grał trzy akty nie dokończonej jeszcze sztuki. Król przyjął' 
ją bardzo dobrze. Był to miodowy miesiąc jego miłości do · 
panny la Valliere, w których to amorach przeszkadzała mu, 
partia de~otów na dworze. Molier już w Księżniczce Elidy 
zręcznym pochlebstwem czyni aluzję do tej miłostki; obec ... 
nie w świętoszku godzi w przesadną surowość obyczajów 
demaskując je wręcz jako obłudę. 
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Świętoszek 
I 

Zatem 12 maja 1664 odegrano w Wersalu pod koniec uro
czystości „Zaczarowanej wyspy" trzy akty nowej komedii 
pt. Tartuffe. Czy te trzy akty to była skończona sztuka 
w jej pierwotnej formie? Zdaje się, że nie; ale nie były 
to również jak się zdaje, trzy pierwsze akty obecnej re
dakcji. Król, któremu cenzorowie moralności mocno dawali 
s ię we znaki, przyjął nowy utwór z zadowoleniem (niektó
rzy posuwają się aż do podejrzeI1, że król go inspirował) ; 

nie znalazł natomiast łaski w oczach królowej matki, Anny 
Austriackiej, wówczas już tkniętej śmiertelną chorobą i tym 
skłonniejszej do powagi i dewocji. Ale na ogół zawrzało; 

zaczęły się krzątania na dworze, aby udaremnić wystawie
nie sztuki. Na czele zgorszonych stanął mgr de Perefixe, 
a r cybiskup Paryża ; Ludwik XIV mimo swej wszechwładzy 
musiał się liczyć z głosem, który przemawiał w imię religii 
i moralności : starając się osłodzić Molierowi przykrość, za
bronił wszelako grania Tartuffe'a publicznie. Nie przeszko
dziło to fanatykom ogłaszać przeciwko Molierowi pism, 
w których nazywano go „czartem obleczonym w ciało 

i przebranym za człowieka'', zasługującym na karę ognia, 
zanim dosięgnie go ogień piekielny. A w owym czasie nie 
były to przenośnie poetyckie: gdyby nie opieka króla, zu
chwały poeta mógł łatwo prz,ypłacić głową swoją śmiałość. 

Molier wynagrodził sobie zakaz królewski czytając sztukę 
po znamienitych domach, a nawet grając ją prywatnie 
(między innymi u brata królewskiego); mimo to zakaz był 
dlań ciosem . jako dla dyrektora teatru. Aby wypełnić lukę 
w repertuarze · pisze naprędce Don Juana (1665); ale i ten 
romansowy temat zmienił się pod koniec sztuki w gryzący 
pomflet przeciw obłudzie. Toteż po kilkunastu przedstawie
niach proskrybowano i. tę . sztukę. Stanowi ducha, w jakim 
znalazł się wówczas Molier; znękany, chory, rozdrażniony 

oporem, napotykanym w swobodzie twórczego wyrażania 

się, zawdzięczamy Mizantropa (1666). 
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Zacisnąwszy zęby i nie tracąc nadziei odwetu, Molier 
wraca do roli dworskiego bawiciela. Odwdzięczając usługi 

swego niestn~dzonego wesołka, król wyjeżdżając do obozu 
we Flandrii daje Molierowi pozwolenie (niewyraźne, to 
prawda) wystawienia Tartuffa po dokonaniu pewnych zmian. 
Istotnie dnia 5 sierpnia 1667 odegrano sztukę: imię Tartuffe, 
które działało już na pewne sfery niby czerwona chusta, 
znikło zupełnie; tytuł sztuki był: Szalbierz, bohater jej zaś, 

przedzierzgnięty w światowego kawalera, nosił miano Pa
nulfa. Nic nie pomogło; już drugie przedstawienie spotkało 
się z zakazem pobożnego prezydenta de Lemoignon. 

Molier próbuje interweniować u p. Lemoignon, ale onie
śmielony wybąkał tylko parę słów. „Przepraszam pana, ale 
zaraz jest południe, spóźniłbym się na mszę", przerwał mu 
prezydent. Czyż to nie jest żywcem odpowiedź, jaką Tar
tuffe, przyparty do muru kłopotliwym pytaniem, daje Klean
towi? Strapiony Molier wysyła dwóch aktorów do Flandrii 
z podaniem do króla; król przyjmuje ich łaskawie, ale jest 
bezsilny wobec tego, że arcybiskup paryski obłożył klątwą 
każdego, kto by w jego diecezji zgoła sł u cha ł c z y ta -
n i a tego utworu. 

Dopiero w dwa lata później przy pomyślnym układzie 

Okoliczności (chwilowe załagodzenie sporu między janseni
stami a jezuitami) Tartuffe uzyskał wreszcie trwałe prawo 
sceny. Dzień 5 lutego 1669 był dniem odwetu i triumfu Mo
liera. Czterdzieści cztery wieczory tłoczono się na Tartuffie. 
Sam Molier grał Orgona, żona jego Armanda - Elmirę. 

Jednakże, mimo że odtąd Tartuffe nie zszedł już ze sceny, 
jeszcze długi czas po śmierci Moliera utwór ten był przed
miotem ataków jako szczególnie niebezpieczny dla religii. 
Napoleon wyrażał uznanie, iż sztuka ta prŻeszła cenzurę 
za Ludwika XIV, gdyż on sam nigdy by jej nie pozwolił 
wystawić. 
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