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Bogdan Ostromęcki 

MOLIERE 
Trzebaż więc ten spektakl 
zaprezentować przed wami jeszcze raz. 

J eszeze raz wywiodę 
jakby z jakiegoś dwornego śmiesznie piekła 
tłum dziwaczny 

w światłach dymiącej rampy 
mon Illustre Theiitre. 

Nie odwracajcie głów, nie zamykajcie oczu, 
tu każdy z was odnajdzie 
swoją własną twarz. 

\Vyprowadzam ze sobą chór, 
figury dobrze znane, 
zanim je inna pochłonie ciemna scena 
niechby skłonili się przed wami jeszcze raz 
mój Tartuffe, mój Skąpiec, 
l\lonsieur Jourdain, Alcest c2.y Oront, moja Celimena 

lecz rozejrzy jcic się, proszę, 

czy nie ma ich przypadkiem także pośród was. 

W dymiących smugach świec, 
jak życic wasze - wciąż - nie objaśnionych, 
w mdłych odblaskach 
chwiejnych jak wszystko, co przemija, 
ukaże się wam jeszcze raz moja okrutna maska, 
która na zawsze z wami tu została. 

Chociaż się zamknie za mną grób więzienia, 
chociaż się trupem ze sceny zwali chory z urojenia, 

nie wiedzieć który ukaże się wam jeszcze raz 
aktor: 

c z ł o w i e k, k t ó r y d z i a ł a. 



KRÓTKA KRONIKA ŻYCIA 
I TWÓRCZOŚCI MOLIERA 

1622 
urodził się w Paryżu Jean Baptiste Poquelin zwany później Molierem. 

1636-1640 
nauka w kolegium jezuickim w Clermont. Molier bierze udział w szkol
nych przedstawieniach tragedii i komedii łacińskich. Studiuje prawo 
w Orleans. Z kariery prawniczej zrezygnował. 

1642 
Staraniem ojca nadano Molierowi tytuł i funkcję „tapicera królewskie
go". W tym charakterze towarzyszy królowi w podróży do Narbonne. 
Spotyka rodzinę Bejartów i zakłada przy jej współudziale przedsiębior
stwo teatralne, „Illustre Theatre". 3 stycznia w liście do ojca Molier 
zrzeka się funkcji „tapicera królewskiego". 

1644 
Otwarcie „Illustre Theatre". Fiasko finansowe zmusza zespół do opu
szczenia Paryża. Molier zostaje na krótko uwięziony za niewypłacalność. 

1645 
trupa Moliera wyrusza na prowincję. Występują m. in. w Bordeaux, 
Tuluzie, Nantes, Poitiers, Angouleme, Lyonie. Molier pełni równocześnie 
funkcję kierownika, aktora i autora. Przerabia dla zespołu dawne farsy 
lub scenariusze włoskich komedii dell'arte. 

1653 
Pierwszy triumf autorski: Wartogłów (L'Etourdi) w Lyonie. 

1656 
Zwady miłosne. Prapremiera w Beziers. 

1658 
trupa Moliera przenosi się do Rouen, a następnie do Paryża. 24 pażdzier

nika zespół wystąpił w obecności Ludwika XIV ze sztuką Corneille'a 
Nicomede i farsą Moliera Zakochany lekarz (Medecin amoureaux). Dzię
ki sympatii i poparciu króla zespół otrzymuje salę Petit-Bourbon, przy
legającą do Luwru, a w dwa lata później salę w zbudowanym przez 
Richelieu Palais Royal. 

1659-1663 
Pocieszne wykwintnisie (Precieuses ridicules - 1659). Rogacz z urojenia 
(Sganarelle ou le Cocu imaginaire - 1660), Szkoła mężów (L'Ecole de 
maris) - 1661). Natręci (Les Facheux - 1661). Improwizacja w Wersalu 
(L'lmpromptu de Versailles - 1663). 

1662 
ślub z Armandą Bejart, która zostaje aktorką w zespole Moliera. Szko
ła żon (L'Ecole des femmes). Przeciwnicy Moliera ostro atakują utwór; 
powstają liczne broszury, pamflety, parodie; oskarżają autora o „naigra
wanie się z rzeczy świętych". Molier odpowiada Krytyką Szkoly żon 
(La critique de l'Ecole des femmes), ciętą sztuką-pamfletem. 

LES 
OEVVRES DI. 

M'. 

MOLIERE 



1664 
Swiętoszek (Tartuffe). Choć sztuka spotkała się z uznaniem króla, i jego 
poparciem, przemożne siły kół klerykalnych, głównie Compagnie du 
Saint Sacrement, niebywale wpływowej i będącej w opozycji do Ludwi
ka XIV organizacji jezuickiej, sprawiły, że sztukę zdjęto ze sceny. Na 
ataki Molier odpowiada nowym, jeszcze śmielszym utworem - Don 
Juanem. 

1665-1672 
Don Juan (1665). Także zdjęty ze sceny, po piątym przedstawieniu. nie 
dopuszczony do druku. Mizantrop (Le Mirnnthrope - 1666), Lekarz mimo 
woli (Le Medecin malgre lui - 1966). Po uzyskaniu zgody króla na wy
stawienie Swiętoszka, 5 sierpnia wznowiono sztukę, przerobioną i zła

godzoną, pt. Panulf. Odbyło się tylko jedno przedstawienie. 
Grzegorz Dyndała (Georges Dandin - 1668), Skąpiec (L' Avare --· 

1668). 
5 lutego Swiętoszek tryumfalnie wraca na scenę. Pan de Pourceau

gnac (Monsieur de Pourceaugnac - 1669). Mieszczanin szlachcicem (Le 
Bourgeois gentilhomme - 1671), Szelmostwa Skapena (Les Fourberies 
de Scapin - 1671). Uczone białogłowy (Les femmes savantes - 1672). 

1673 
Ciężko chory na gruźlicę Molier pisze i wystawia ostatni swój utwór 
Chory z urojenia (Le malade imaginaire), sam gra Argana. Pierwsze trzy 
przedstawienia odbyły się 12, 13, 14 lutego, 17 lutego, na czwartym 
przedstawieniu Molier zasłabł; zmarł w kilka godzin później. Urzędowy 
akt zgonu stwierdza, że zmarł „Jean Baptiste Poquelin, tapicer i poko
jowiec J.K.M.". 

1682 
pierwsze wydanie zbiorowe dzieł Moliera. ·wydawca - aktor trupy Mo
lierowskiej La Grange. 

1705 
Jean Leonore Grimarest wydaje pierwszy życiorys lVIoliera (Vie de Mo
liere). 

W ROKU 1973 PRZYPADA 300-SETNA ROCZNICA SMIERCI MOLIERA 



Voltaire 

ŻYWOT MOLIERA 

Jean Baptiste Poquelin urodził się w 1622 r. w mieszkaniu zacho
wanym po dziś dzień w podcieniach paryskich Hal. Rodzice jego - Jean 
Baptiste Poquelin, tapicer i pokojowiec królewski, rękodzielnik, i matka 
Anna Boutet - przeznaczyli syna do uprawianego w rodzinie rzemiosła 
i dali mu aż nadto stosowną do tego edukację; do czternastego roku 
życia pracował w ojcowskim kramie, nauczywszy się prócz rzemiosła 

zaledwie czytać i pisać. Rodzice uzyskali dla syna dożywotnią funkcję 
na dworze, ale geniusz wzywał go do innych zadań. Dawno już stwier
dzono, że ci co w kunsztach pięknych zdobywają laury, uprawiają je 
na przekór własnym rodzicom, natura jest. w nich bowiem silniejsza niż 

edukacja. 
Miał Poquelin dziadka, który lubił komedie i zwykł zabierać \Vnuka 

na przedstawienia w Theatre de Bourgogne. Wkrótce chłopiec poczuł 

nieprzepartą odrazę do uprawianego rzemiosła, a upodobanie do studiów 
i prosił dziada, by oddał go na naukę do kolegium; wreszcie wymusił 
zgodę od ojca, który umieścił syna na stancji i zapisał do kolegium je
zuickiego, choć nie bez owego właściwego mieszczanom obrzydzenia do 
studiów, które mają rzekomo przeszkadzać godziwej karierze. 

Młody Poquelin poczynił w kolegium postępy, jakich można było 

oczekiwać po jego gorliwości do nauki. Studiował pięć lat; uczęszczał 

na wykłady Armanda de Bourbon, księcia Conti, który był mecenasem 
sztuki, a potem i mecenasem Moliera. 

W owym kolegium uczyło się w tym czasie dwóch chłopców, którzy 
później zdobyli ogromny rozgłos - byli to Chapelle i Bernier - pierw
szy sławny swym wojażem do Indii, drugi kilku gładkimi i naturalny
mi wierszami, które przyniosły mu sławę tym większą, że sam szukał 
laurów literackich. 

Niejaki L'Huillier, człowiek bardzo majętny, zajmował się ze szcze
gólną troską edukacją młodego Chapelle'a, swego naturalnego syna, 
i by mu umożliwić szlachetną emulację, zajął się również wykształce

niem młodego Berniera. I tu zamiast przyjąć do swego naturalnego 
syna jakiegokolwiek przypadkowego preceptora, tak jak zazwyczaj to 
czynią ojcowie rodzin swych prawowitych potomków, zobowiązał do 
kształcenia syna - sławnego Gassendiego. 

Gassendi wcześnie dostrzegł geniusz Poquelina, przyjął go więc na 
naukę razem z Chapellem i Bermerem. Nigdy mistrz tak znakomity 
nie miał tak godnych siebie uczniów! Wykładał im zasady epikurej
skiej filozofii, która choć równie jak inne fałszywa, odznaczała się ja
snością rozumowania i bliższa była rzeczywistości od ciemnej filozofii 
scholastyków. 

Tak więc Poquelin kształcił się u Gassendiego. Opuścił kolegium 

bogatszy o zasady moralne Gassendiego (cenniejsze niż odkrycia fizyczne 
mistrza) i w póżniejszym swym życiu rzadko od zasad tych odstępował. 

Ojciec jego niezdolny był już do pełnienia swych funkcji na dwo
rze, Molier więc zobowiązany był zastępować go w tych obowiązkach. 
Przebywał na dworze Ludwika XIII w Paryżu. Namiętne umiłowanie 

teatru, które wcześniej doprowadziło go de podjęcia studiów, objawiło 
się teraz z nową siłą. 

A teatr wkraczał właśnie w okres swego rozkwitu: ten kunszt, tak 
pogardzany dopóki nie przekroczy progu przeciętności, przynosi chlubę 
państwu, kiedy osiągnie doskonałość. 

Przed 1625 r. nie było w Paryżu stałych zespołów. Trupy komedian
tów tak jak we Włoszech wędrowały z miasta do miasta. Wystawiano 
sztuki Hardy'ego, Moncretiena i Baltazara Baro. Autorzy sprzedawali 
je po 10 skudów od sztuki. 

Piotr Corneille wydobył teatr ze stanu dzikości i zacofania około 
roku 1630. Jego pierwsze komedie, tak dobre na owe czasy, jak nie
dobre są dziś, sprawiły, że w Paryżu powstał stały zespół teatralny. 
Wkrótce potem dzięki teatralnej pasji kardynała Richelieu upodobanie 
do teatru stało się modne i od razu powstało więcej teatrów prywat
nych, niż ich mamy obecnie. 

Poquelin stowarzyszył się z grupą utalentowanej młodzieży; wy
stępowali na przedmieściu St. Germain i w dzielnicy St. Paul. Zespół 
ten przyćmił wkrótce wszystkie inne, nazwano go „Illustre Theatre". 

'V tym to czasie, czując swe powołanie, Poquelin postanowił oddać 
mu się bez reszty, zostać komediantem i autorem, zyskując tą drogą 

majątek i sławę. Wiadomo, że w Atenach autorzy często grywali w 
swoich sztukach, a zabawianie publiczności współziomków wdzięcz

nymi tyradami nie pozbawiło ich godności. Swiadomość ta za
chęciła Poquelina do aktorstwa i nie mogly go odeń powstrzymać 

przesądy epoki. Przybrał sobie imię Moliera, idąc za przykładem wło
skich i francuskich aktorów z Hotel de Bourgogne. 

Pierwszą sztuką regularną w pięciu aktach, jaką napisał, był War
togłów. Wystawiał tę komedię w Lyonie w 1653 roku. W mieście tym 
istniał zespół prowincjonalnych aktorów, który musiał wyjechać, kiedy 
pojawiła się trupa Moliera. 

Kilku aktorów z tamtego zespołu przyłączyło się do Moliera, który 
wyjeżdżając z Lyonu do Langwedocji, miał już prawie pełny zespół: 

dwóch braci Gros Rene, Duparca, byłego pasztetnika z dzielnicy St. 
Honore, pannę Duparc, pannę Bejart i pannę de Brie. 

Książę Conti, który w Beziers sprawował rządy nad Langwedocją, 
przypomniał sobie Moliera, którego widywał w kolegium, i roztoczył 

nad nim opiekę. Molier wystawił dla niego Wartogłowa, Przekory mi
łosne i Pocieszne wykwintnisie. Ta mała komedyjka o wykwintnisiach, 
napisana na prowincji, dowodzi dostatecznie jasno, że autorowi chodziło 
przede wszystkim o wykwintnisie prowincjonalne. Ale stało się tak, że 
dzieło to może także popra\viać obyczaje i dworu, i miasta. 

Molier skończył właśnie 34 lata; to wiek, w którym Corneille na
pisał Cyda. Bardzo jest trudno odnieś<~ sukces w dziedzinie dramatu 



przed osiągnięciem dojrzałości, jest to bowiem gatunek, który wymaga 
od autora znajomości świata i serca ludzkiego. 

Zwędrowawszy wszystkie prowincjonalne trakty, odwiedziwszy Gre
noble, Lyon, Rouen, w 1658 przybył wreszcie do Paryża. Conti polecił 

go księciu Orleańskiemu, jedynemu bratu Ludwika XIV. Książę przed
stawił go królowi i królowej-matce. Zespół Moliera jeszcze w tym 
samym roku wystawił w obecności ich królewskich mości tragedię pt. 
Nikomede na scenie wzniesionej z rozkazu króla w kordergardzie sta
rego Luwru. 

Zespół :Moliera przyjął nazwę „La Troupe de Monsieur" od tytułu 

królewskiego brata, księcia Orleańskiego, a swego mecenasa. W dwa lata 
później książę przekazał Molierowi scenę Palais Royal. Kazał ją ongiś 

zbudować kardynał Richelieu z okazji przedstawienia tragedii Mirame, 
do której ów minister sam napisał około 500 wierszy. Sala ta jest rów
nie źle zbudowana jak i sztuka, dla której ją wniesiono. Od 1658 de, 
1673, to znaczy w ciągu piętnastu lat, wystawił Molier wszystkie swe sztu
ki w liczbie trzydziestu. Próbował grać w stylu tragicznym, ale to mu 
się nie udało; miał w swym głosie rodzaj przydechu, który utrudniał 

mu występy w gatunku poważnym, a w komedii miał swoisty wdzięk. 
żona jednego z najlepszych naszych aktorów przekazała taki oto por
tret Moliera : 

„Nie był ani za chudy, ani za gruby, wzrostu więcej niż średniego, 

postawę miał szlachetną, piękne nogi, poruszał się dostojnie, z surowym 
wyrazem twarzy, miał duży nos, szerokie usta, grube wargi, śniadą 

cerę, czarne gęste brwi, którymi tak potrafił poruszać, że jego twarz 
stawała się niewymownie komiczna. Jeśli chodzi o jego charakter, to 
usposobienie miał łagodne, był wyrozumiały, szlachetny, lubił mówić, 

a kiedy miał czytać kolegium swoje komedie, prosił, by przyprO\vadza -
no dzieci, i badając ich naturalne reakcje, poprawiał swe dzieła''. 

W Paryżu miał Molier tyluż przyjaciół co wrogów. Dając swej pu
bliczności dobre komedie, przyzwyczaił ją do surowej krytyki. Ci sami 
widzowie, którzy oklaskiwali mierne płody innych pisarzy, wytykali 
Molierowi zajadle najmniejszy błąd. 

Ludwik XIV, obdarzony wrodzonym smakiem i poczuciem sprawie
dliwości, dzięki swemu poparciu, sprowadzał na sztuki Moliera cały 

dwór i całe miasto . Więcej by to po prawdzie przyniosło narodowi 
zaszczytu, gdyby w sprawach gustu nie musiał słuchać wyroków swego 
władcy. Molier miał okrutnych wrcgów, a przede wszystkim wśród 

podlejszych pisarzy swego czasu i ich protektorów: podburzali prze
ciwko niemu dewotów, przypisywano mu paszkwile, oskarżano o wy
śmiewanie możnych panów, wtedy gdy on wystawiał powszechne wy
stępki; byłby padł pod ty!Tl oskarżeniami, gdyby ten ~am monarcha, 
który wspierał Boileau i Racine'a, nie uchronił także Moliera. 

Dopisywało Molierowi szczęście w teatrze, zdobył sukcesy i p~enią
dze, zdobył serdecznych przyjaciół i możnych a łaskawych protektorów, 
nie dopisało mu szczęście w domu. Poślubił w 1661 r . młodą dziewczynę, 
córkę panny Bejart i szlachcica imieniem Modene. Duża różnica wieku 
małżonków i niebezpieczne pokusy, jakie czekają na młodą i piękną 

aktorkę, unieszczęśliwiły to stadło, a Molier, przy całym swym filozoficz
nym podejściu do życia, musiał znosić wstręty, gorycz i nierzadko śmiesz

ność, które sam tylekroć pokazywał na scenie. Tak to właśnie bywa, 
że ludzie wyżsi nad innych talentem, zrównują się z nimi poprzez swe 
słabości. Ale dlaczegóż by talent miał nas wywodzić ponad ludzkość? 

Ostatnim jego utworem była komedia Chory z urojenia. Od dawna 
już płuca miał zaatakowane, niekiedy pluł krwią. Podczas trzeciego 
przedstawienia czuł się gorzej niż przedtem, poradzono mu, aby zaniechał 
wysiłku, chciał się jednak przezwyciężyć i przypłacił to życiem. 

Zmarł w czasie krwotoku w dniu 17 lutego 1673 r ., w wieku lat 53. 
Pozostawił jedyną córkę, pełną dowcipu osobę. Wdowa poślubiła akto
ra, niejakiego Guerina. 

Arcybiskup Paryża Harlay de Hanvalon, znany skądinąd rozpustnik, 
odmówił chrześcijańskiego pogrzebu. Pożałował monarcha swego dwo
rzanina i w łaskawości swojej uprosił biskupa, aby pochował Moliera 
w jakimś kościele. 

Przykre okoliczności pogrzebu, a także krzywdy, jakich Molier do
znał za życia, natchnęły sławnego ojca Bouhours do napisania swego 
rodzaju epitafium, jedynego, jakie zasługuje na przypomnienie, wykra
cza bowiem poza fałszywą i niedobrą biografię, jaką się opatruje jego 
dzieła. 

Poprawiłeś prostaczków i tych, co w czerwieni. 
A jaką za trud serca dostałeś nagrodę? 
Francuza twarz w przyszłości wstydem się zrumieni, 
Boś nic wdzięczność odebrał od nich, ale szkodę. 

Komedianta im trzeba było, aby sławę 
I wiedzę swą poświęcał dla ziomków świetności. 
O Molijerze! czemuś, widząc ich postawę 
I wyszydzając zręcznie rodaków niesławę 
Nie wyrzucił im podlej, lichej niewdzięczności? 

(V o I ta i re, Vie de Mo!iere. w: Oeuvres de 
Molil!re, t. 1, Paris 1787. Przekład Janiny Pawłowi

czowej] 



IMPROWIZACJA W WERSALU 

Odpowiadając w swej Krytyce wszystkim, którzy wystąpili z za
rzutami przeciwko Szkole żon, Molier pominął aktorów teatru Hotel de 
Bourgogne, jednych z zaciętszych swych napastników. Może dlatego, 
że pragnął rozprawić się z nimi osobno i ostatecznie. Niebawem uka
zały się nowe paszkwile wymierzone w twórczość i osobę Moliera, jak 
Zelinda, czy Krytyka Krytyki Szkoły żon (wydana w sierpniu 1663 roku) 
komedia de Vise'go i komedia Boursaulta Portret malarza lub kontr
krytyka Szkoły żon (grana w pażdzierniku 1663 r. w teatrze Hotel de 
Bourgogne), i to paszkwile, kradnące mu formę jego typu „komedii po
lemicznej". Wycieczki te obudziły w Molierze na nowo chęć odwetu, 
a gdy w dodatku sam król polecił mu się bronić i udzielił na ten cel 
łaskawie teatrzyku w \Versalu, uznał on, że nadszedł dzień jawnego 
wystąpienia przeciw swym współzawodnikom . Z tego postanowienia 
urodziła się jednoaktowa komedia pt . Improwizacja u; Wersalu, wysta
wiona dnia 14 października 1663 r. 

Chcąc walczyć z teatrem i aktorami Molier powziął myśl wprowa
dzenia na scenę również teatru i aktorów, i to swego teatru i swojej 
trupy, by do tej walki móc użyć wspólnej broni i zrównać teren poty
kania. Improwizacja w Wersalu jest więc chwilą, i to bardzo realistycz
nie ujętą, zakulisowego życia trupy Moliera w dniu próby jakiejś ko
medii na scenie królewskiego teatrzyku w Wersalu [ ... ] 

Obrona Moliera i nowe jego wystąpienie zaczepne w Improwizacji 
w Wersalu mają żywotność i ciętość, poprzednio nawet u niego niespo
tykaną. Tajemnicą tego jest nadzwyczajna bezpośredniość tej satyry, w 
której Molier występuje na scenie w swej własnej osobie, nadając tym 
samym akcji nerw i rytm przejmującej i prawdziwej dyskusji. Mimo 
swego na wskroś polemicznego i okolicznościowego charakteru, jest 
ona nie suchą rozprawą, ale kawałkiem życia . 

. Jest nim zwłaszcza przez środowi:;ko, w jakie nas wprowadza. 
Znajdujemy się za kulisami najciekawszego ze wszystkich teatrów na 
świecie, widzimy przy pracy całą jego trupę, z Molierem, jako niestru
dzonym reżyserem na czele. Jesteśmy obecni rozdawaniu ról, które 
Molier charakteryzuje dosadnie każdemu z wykonawców [··l 

Improwizacja w Wersalu pozwala nam również zobaczyć samego 
Moliera w jednej z ważniejszych chwil jego działalności twórczej -
jako reżysera. 

[Mo I ie r, Dziela, L w ów 1912, T. Ze Ie ń ski - Boy. 
Wstęp d o Improwizacj i W Wersalu] 



CHORY Z UROJENIA 

Trzeba, bodaj w kilku słowach, wskazać, w jaki sposób ta wesoła 
wojna, którą Molier wiódł z lekarzami i medycyną, ściśle jest zespo
lona z całością jego hvórczości ; w jaki sposó'b Molier, autor Lekarza 
mimo woli czy Chorego z urojenia, jest tym samym Molierem, tym 
samym wielkim szermierzem o ludzką godność i światło, jakim był, 

tworząc Swiętoszka i Mizantropa. 
Epoka, w której żył Molier, była te:-enem olbrzymiej i rozstrzyga

jącej walki staczanej przez ducha światła z duchl:m ciemnoty. Myśl 
nowoczesna - ta, której zawdzięczamy dzisiejszą cywilizację - ze ' 
wszech stron rwie się ku poznaniu; świadoma swej mocy i swoich 
celów, sili się uwolnić z dławiących ją jeszcze przeżytków duchowych 
średniowiecza. Ale obręcz ta była jeszcze silna: oficjalni władcy ludzkich 
myśli i wierzeń posiadali w ręku wszystkie środki represji. Medycyna, 
prawoznawstwo, filozofia i nc:jważniejsza z nich, teologia, podawały 

sobie ręce, gdy chodziło o poskromienie śmiałka, który odważył się 

podkopywać autorytet lub rutynę. I nie było z tym żartów: tu szło 

o głowę. Trybunały groziły chłostą lub karą śmierci temu, kto głosił 

coś przeciw Arystotelesowi oraz nauce dawnych autorów. Kartezjusz, 
kodyfikator nowoczesnych metod myślenia, chroni się przezornie do 
Holandii; a i tam, na wieść o skazaniu Galileusza, niszczy rękopis 

swego Traktatu o świecie. Wobec zjednoczonych potęg duchownych 
i świeckich jakże słabe były środki, którymi rozporządzali owi bojowni-
cy światła: Myśli ich, wyrażane z nieskończonymi ostrożnościami, krą-
żyły wyłącznie niemal w szczupłym kręgu naukowego świata; przeni-
kanie ich do ogółu było bardzo ograniczone. 

I naraz przybył im nieoczekiwany sukurs. Ten aktor wędrowny, 
ten wesołek królewski, Molier, który, nim puścił się z trupą komedian-
tów na prowincję, otrzymał staranne filozoficzne wykształcenie, a póź-
niej nauczył się czytać po prostu \V księdze życia .. „ stanął w szeregu 
walczących o światło, mając w dłoni najsprawniejszą broń: timiech 
i szyderstwo. I stał się ten cud, iż od potężnego wybuchu śmiechu wy
wołanego geniuszem komicznym Moliera, zatrzęsły się mury gmachu, 
którego nie mogły zburzyć zespolone trudy uczonych; od tego szerokiego 
śmiechu pierzchają duchy ciemności, a myśl ludzku może rozwijać się 

swobodnie. Lotna satyra Moliera dociera tam, gdzie nie mogły dotrzeć 
ciężkie kolubryny mędrców; w nieśmiertelnych typach, zdaniach, pięt

nuje on swoje ofiary znamieniem śmieszności, spod której się nie pod
niosą. 

Wszystko, co było śmiesznego, strupieszałego, przeżytego, przechodzi 
przez rózgi tej satyry; tępi ona pod wswlką postacią pedantyzm, baka
larstwo, rutynę, obłudę. Ten cygan-artysta, kt6ry spędził młodość, wę-
drując ze swą trupą, dławił się w atmosferze, którą zastał w Paryżu, 

toteż każda jego sztuka - to wybicie jakiegoś okna, aby wpuścić po-
wietrze, którego potrzebował dla płuc. Dziś nie dopiekają te rzeczy. 



z którymi walczył Molier, dlatego zaledwie że możemy ocenić donio
słość, siłę i zuchwalstwo jego satyry. „Szyderstwo Moliera - powiada 
jeden ze współczesnych - działało jak uderzenie biczem: na kogo spuś
cił ten bicz, od tego ludzie odwracali się jak od zapowietrzonego". Do
stawszy się, jako nadworny bawiciel, na dwór młodego króla, zastał 

tam rej wodzącą zgraję panków, dumnie i z zadowoleniem obnoszących 
swoją pustkę w głowie; rzekł słowo i chlubny tytuł „markiza" stał się 
- nawet na dworze - komicznym epitetem, coś jak miano głupiego 
Augusta. Od czasu jednoaktówki Moliera, słowo „precieuse", przedtem 
miano pochlebne, staje się obelżywym. Imię „Tartuffe" przylgnęło jako 
palące piętno do całego plemienia świątobliwych szakali. Molier nie 
głosił tez przeciw nauce Arystotelesa, ale z bezkarnością wesołka 

ośmieszył typ epigonów scholastycyzmu tak doszczętnie, iż odtąd nie 
było obawy, aby stał się groźnym. 

Wśród całej tej galerii Molier spotkał się oko w oko ze współczesną 
medycyną; przeniknął ją, osądził i dokonał na niej egzekucji: egzekucji 
straszliwej, ale na którą, trzeba przyznać, zasługiwała w całej pełni. 

Medycyna Ó\vczesna najjaskrawiej ujawniła ową niedostateczność me
tod, bezmyślność rutyny, której śmiali szermierze daremnie przeciw
stawiali nowoczesne przyrodnicze i krytyczne myślenie. Fakultet pary
ski tępił np. naukę o krążeniu krwi i inne tej miary zdobycze jak naj
czarniejszą herezję, co się zaś tyczy medycyny praktycznej, to żadna 
najkrwawsza wojna nie wygubiła tylu ludzi, ilu ich co dzień padało pod 
jej serengą i lancetem. Walka Moliera z medycyną jest tedy jednym 
z etapów tej wytrwałej i zwycięskiej walki, jaką wiódł całe życie z du
chem ciemnoty. Bijąc w medycynę, uderzał w system, w którym -
jak wspomniałem - wszystkie fakultety trzymały się za ręce. Młody 

doktor Tomasz, którego ujrzymy niebawem na scenie, jest lekarzem, 
ale równie dobrze mógłby być sędzią, pedagogiem, inkwizytorem; i tak 
samo biada wówczas temu, kto był popadł w jego ręce. 

Dlaczego Molier ścigał lekarzy z tak szczególną zaciekłością? Można 
by powiedzieć, iż był to teren, na którym najłacniej mógł być zrozu
miany. Nie każdy miał do czynienia z filozofią, każdy z medycyną; nie 
każdy wie, co to sylogizm, ale każdy wie, co lewatywa. A Molier, urzę
dowy bawicie! dworu i Paryża, musiał się liczyć ze swą publicznością. 
Kształcił swą epokę, zmieniał ją, ale nie mógł jej iść na wspak. Naj
szlachetniejszy jego utwór, Miza.ntrop, w którego włożył tyle ze swej 
duszy i serca, zrobił, mówiąc teatralnym językiem, „klapę" i trzeba było 
na gwałt pisać farsę o Lekarzu mimo woli, aby nią podtrzymać byt 
Mizantropa na scenie. O wystawienie Swiętoszka Molier walczył lat 
cztery; a sztuką tą rozpętał taką burzę, iż strach pomyśleć, czym by 
się dla Moliera skończyła, gdyby nie potężna opieka królewska. 

I, od czasu tej walnej bitwy - bitwy, można rzec śmiało, o przy
szłość ludzkości - Molier był znużony. Satyrą swą naraził się wszyst
kim: pankom dworskim, salonom, kobietom, literatom, uczeńcom, du
chownym„. A że życie jego prywatne miało swoje bardzo bolesne punk
ty, w które wrogowie umieli godzić, nieraz zapewne nawiedzała go 
myśl, czyby nie poniechać tej walki na wszystkie fronty? Ale teatr nie 



puszcza tego, kogo raz chwycił. I oto, w chwilach wytchnienia, nastrę
czał się satyrze Moliera przedmiot, nad którym mógł się znęcać swo
bodniej, bezpieczniej niż nad innymi: lekarze. To stan, z którego drwin 
każdy słucha chętnie, który nie może ani się bronić, ani zemścić, chyba 
- w chorobie. 

A były tu może i bardziej bezpośrednie, osobiste przyczyny. Molier 
był, przez pół życia niemal, człowiekiem chorym. żarła go choroba 
płuc; były okresy, iż na miesiące całe musiał zawieszać zawód swój 
i pracę. Ileż musiał się nasłuchać nad sobą konsultacji, ileż nałykał się 
owej uczonej rzekomo i nadętej gwary, której pustkę jasny jego umysł 
w lot umiał przeniknąć! Miał tedy czas i sposobność, aby się nadumać 

nad sprawami ,zdrowia i choroby, życia i śmierci, medycyny i apteki. 
Przygodnie daje lekarzom miejsce w wielu sztukach; czasem żart jego 
zawiera pustotę niewinnego figla; czasem nabiera akcentów - jak się 
dziś mówi - „makabrycznych". Wreszcie, w Chorym z urojenia Molier 
umyślił dać jakby syntezę: napisał komedię śmierci. Bo niech nas nie 
myli tytuł: ten chory jest chorym z „urojenia" jedynie dlatego, aby 
nas nie osmucać zbytnio i utrzymać utwór w ramach komedii; ale ko
media ta jest prawdziwą komedią śmierci. I kiedy Molier ją pisał, śmierć 
kładła już na nim swoją rękę. 

Molier grał w tej sztuce Argana, „chorego z urojenia". \V dzień 

czwartego przedstawienia czuł się bardzo słaby. Radzono mu, aby nie 
grał; ale nie chciał odwołać widowiska, aby nie narażać współtowarzy
szy na utratę zarobku. I grał, mimo cierpień, które przetwarzał na 
grymas komiczny, budząc podziw naturalnością swej gry. W ostatnim 
balecie, w chwili, gdy w czasie błazeń.>kiej promocji doktorskiej wy
mawia słowo „iuro", omdlał; zniesiono go ze sceny, w niespełna go
dzinę umarł. Żaden lekarz nie chciał pospieszyć mu z pomocą, żaden 
ksiądz nie chciał mu udzielić ostatniej posługi. Zaledwie król, całą 

swą powagą, wywalczył dlań najskromniejszy chrześcijański pogrzeb. 
Tak padł na posterunku, walcząc do ostatniego tchu, z własnych 

cierpień i śmierci nawet czyniąc materiał twórczy, ten wielki aktor, 
wielki pisarz, i, przede \Vszystkim, wielki cz!owiek; jeden z najbardziej 
ludzkich duchów, jakie kiedykolwiek istniały. Mimo swego geniuszu, 
którego siła wystarczyłaby do najwyższych lotów, on pozostał wśród 

ludzi: chodził między nimi, patrzył wpółrozbawionym, i wpółsmutnym 
wzrokiem na ich szalei1stwa, głupstwa i złości i zwracał na nich do
broczynne światło swego śmiechu; a światło to, niby promieniowanie 
radium, miało własność leczniczą. 

Bo nie ulega najmniejszej wątpliwości, że komedia Moliera miała 
wpływ - zupełnie realny wpływ - na kształtowanie się obyczajów, 
i to w duchu prawdy, światła i swobody. W świecie współczesnym mu, 
tyle jeszcze mającym feudalnych i średniowiecznych przeżytków. Molier 
był, można powiedzieć, pierwszym w całej pełni nowożytnym człowie

kiem. A jako świadectwo wprost praktycznego znaczenia tego wpływu 
posłuży nam znów - medycyna. Jeden ze znakomitych lekarzy powie
dział: „Molier swymi drwinami z senesu i puszczania krwi, ocalił życie 
większej ilości ludzi niż Jenner wynalazkiem szczepienia ospy". Tak 

więc, Molier otrzymał, z ust powagi lekarskiej, nieoczekiwany dlań 
zapewne tytuł luminarza medycyny. Wiedzmy zatem, że jeżeli którego 
z nas, broń Boże, nawiedzi choroba, to to, że pozwalają nam umrzeć 
lub \\')'zdrowieć spokojnie, jak Pan Bóg dopuści, nie puszczając nam 
co drugi dzień krwi i nie dając rano i wieczór na przeczyszczenie -
zawdzięczamy to przede wszystkim Molierowi. Gdyby nawet nie miał 
innych tytułów do naszej czci i wdzięczności - ten jeden wystarczy. 

TADEUSZ ŻELEŃSKI-BOY 

[Przedruk z: Polska krytyka literacka (1919-1939), Warszawa 1966] 



PROLOG 
do „Chorego z urojenia" 

PASTERKA (śpiewa): 

Chimerą jeno próżną cała wasza sztuka, 
O wy, nadęci doktorzy; 

Darmo w waszej łacinie ratunku dziś szuka 
Serce, na ból co je morzy: 

Chimerą jeno próżną cała wasza sztuka. 

Niestety, nie śmiem wyznać tej męki powolnej, 
Od której dusza ma cierpi i ginie, 
Temu, co zbudził ją jedynie 
Sam ją uleczyć jest zdolny. 

Darmo kiwacie, lekarze uczeni, 
Wasza śmieszna powaga nic tutaj nie zdziała: 
Chimerą jeno próżną wasza sztuka cała, 
I owe leki zwodne, które tłum tak ceni, 
Których mniema iż znacie d:tiałauie tajemne, 
Dla mąk, co mnie nękają, nie mają znaczenia, 
I pomóc mogą wszystkie wasze sztuki ciemne 

Temu chyba, co CHORYM tylko Z UROJENIA. 
Chimerą jeno próżną wasza sztuka cała, 

O wy, nadęci doktorzy; 
Darmo w waszej łacinie ratunku dziś szuka 

Serce, na ból co je morzy: 
Chimerą jeno próżną cała wasza sztuka. 



OSTATNI WYSTĘP MOLIERA 

Czekaliśmy na niego wszyscy, z wielkim niepokojem, w teatrze. Kiedy 
przybył, aby nas uspokoić, zaczął swoje zwykłe żarciki. Jak codzicnnlt', 
dla śmiechu walnął laską naszego starego zdmuchiwacza świec, który 
był największym nygusem, jaki kiedykoiwiek istniał na świecie i któ
rego bardzo kochał, może właśnie dlatego. „On jeden jest wolny od 
złości - zapewniał. - Głupota jest zawsze złośliwa, ale on, przewyż
szał głupotę". Spytał jak zwykle: „Czy dużo ludzi, moje dzieci?" Potem 
znikł w swojej loży, aby po raz ostatni włożyć kostium [„.] 

Na początku - śledziłem go zza kulis - czułem, że zdobywa się na 
ogromny wysiłek, aby zagrać. Charakteryzował się nieco dłużej niż zwy
kle, aby nadać purpurowe rumieńce swojemu choremu z urojeni::i., z któ
rego miał się śmiać po raz ostatni, umierając naprawdę. Ale czuło się, 

że pod różem był blady jak płótno. 
Nikt z nas nie przeczuwał, że może umrzeć tego wieczoru, ale wszy

scy byliśmy bardzo niespokojni. Ci z nas, którzy nie grali na scenie, za
miast gadać i rozbijać się, jak zwykle po garderobach, stanęli z tyłu 

za dekoracjami i patrzyli na niego. Fałszywi lekarze w wielkich gro
teskowych perukach, o śmiesznie przerysowanych twarzach patrzyli jak 
oddaje swoje ostatnie siły i nic nie mogli mu pomóc. Ale co by pomogli 
i prawdziwi'? 

Widziałem wiele razy kolegów, jak wchodzili na scenę ledwo powłó
cząc nogami i grali potem cudownie i świeżo, tak długo póki nie zapadła 
kurtyna. Molier w miarę jak grał, ożywiał się coraz bardziej i głos je
go stawał się coraz bardziej silny. Wybuchy śmiechu, na początku 

jeszcze niepewne, przychodziły jeden po drugim dokładnie w tych mo
mentach, gdzie zedecydował, że mają nastąpić. Miał jedno zagranie, któ
re jeszcze nie całkiem wykończył w czasie tych kilku dni przygotowy
wania sztuki. Była to replika Argana, kiedy rozciągnięty na dwóch 
krzesłach, aby udać przed Beliną, że już kona, pyta nagle otwierając 
jedno oko: „Czy bardzo jest niebezpiecznie udawać nieboszczyka?" Na 
premierze, gdzie publiczność jest bardzo czuła (bo chociaż publiczność 

premierowa jest najzłośliwsza, ona zawsze w końcu najlepiej reaguje), 
wybuch śmiechu był natychmiastow:r. Nic z tego na drugim przedsta
wieniu, prawie nic na trzecim. A jednak na trzecim Molier, który nie 
przestawał nigdy wymyślać nowych sztuczek (pozostało mu to z jeg0 
dawnych improwizacji w wiejskich stodołach) rzucił na nowy sposób 
swoją replikę. Tego wieczoru odpowiedziały mu pojedyncze śmiechy_ 

Nie było to dużo, ale dla człowieka takiego jak on, wystarczyło, aby 
już odtąd wiedział, jak należy powiedzieć: „Czy bardzo jest niebezpiecz
nie udawać nieboszczyka?". Byłem zupełnie spokojny, że na czwartym 
przedstawieniu wszystko będzie w porządku. Znałem Moliera, nie był 
człowiekiem, który by dał się pokonać przez oporną salę, już pisząc do
brze wiedział, gdzie i kiedy nastąpić muszą salwy śmiechu. I zawsze 
przychodziły tam, gdzie postanowił, że będą. 

Tego wieczoru, mimo całego niepokoju, czatowałem ze starego za
wodowego przyzwyczajenia na owo trudne i niepewne miejsce. Nadeszło. 
Molier wpół leżał z zamkniętymi oczami, nagle otworzył jedno oko bar
ózo okrągłe: „Czy bardzo jest niebezpiecznie„." Chwila przerwy -
w tym było odkrycie, trzeba mu było dwóch przedstawień, aby je zna
leźć - i nagle podnosi głowę z wyrazem przerażenia, kończąc, w spo
sób nieporównany, z tą swoją dziwaczną czkawką, która na początku 
była wadą, potem stała się jednym z uroków jego wymowy: „„. udawać
nieboszczyka?" Wybuch śmiechu był natychmiastowy i powszechny, je
szcze bardziej gromki niż na premierze. Jego spojrzenie spotkało się 

z moim, stałem w kulisie, zabłysło w nim maleńkie światełko które 
zdawało się mówić: „Trafiłem. Mam ich." ' 

Jestem pewny, że Molier jeszcze nigdy tak dobrze nie zagrał. Ja
kimż nieporównanym był aktorem! Wiem dobrze, że jeśli na zawsze po
zostanie żywy w pamięci ludzi, to nie dla swojego aktorskiego talentu. 
Talent ten żyje w pamięci nie dłużej niż czas życia drugiego człowieka; 
czas wspomnień najmłodszej z dziewcząt obecnych na twoim ostatnim 
przedstawieniu. Molier komediopisarz będzie zawsze pierwszy, ale Mo
lier komediant był i pozostanie na zawsze chwałą naszej profesji. 

Imć pan Boileau-Desperaux, który był jego przyjacieiem i zawsze 
go bronił wbrew i przeciwko wszystkim, wyrzucał mu to kiedyś, bole
jąc nad nikczemnym stanem, w którym znajdował się ten, którego uwa
żał za jednego z pierwszych umysłów naszego czasu: 

- Niech się pan zadowoli - mówił mu - układaniem sztuk i po
zostawi teatr jednemu z pańskich komediantów. Będzie pan bardziej 
szanowany przez publiczność, która na komediantów popatrzy wtedy 
jak na pańskich podwładnych, a aktorzy, którzy nie zawsze obchodzą 
się z panem w rękawiczkach, lepiej odczują pańską wyższość. 

- Ach, proszę pana - odpowiedział mu Molier - cóż pan mówi? 
Cały mój honor polega na tym, aby tu zostać. 

W ostatnim balecie zauważyliśmy, że pan MoliP.r słabnie w sposób 
niepokojący. Skupieni byliśmy wszyscy wokół niego, wykrzykując na
szą kuchenną łacinę, wrzeszcząc, skacząc, wykrzywiając się patrzyliśmy 

tylko na jego biedną twarz, która skręca się z bólu.„ Pod sam koniec, 
w chwili, kiedy wygłasza owe „luro'', które ma z niego zrobić doktora , 
pozwolić, aby sam siebie leczył i w ten sposób na zawsze zabezpieczył 
się przed śmiercią - o ironio tej sceny ostatniej - dostał ataku kon
wulsji. Publiczność musiała się spostrzec. Było poruszenie na sali. Zro
zumieliśmy, że to odczuł. Dokonał straszliwego wysiłku, wybuchnął wy
muszonym śmiechem i ukrył śmierć, która kładła już pazur swój na jego 
twarzy, pod tak potwornym i tak zabawnym grymasem, że cała sala, 
nagle uspokojona, zaczęła się pokładać ze śmiechu. 

Kiedy tylko przedstawienie się skończyło, zanieśliśmy go do loży 

pana Barona, która była najbliżej sceny. Kiedy pan Baron wszedł z pa
nią Molierową, nie zastali go już przy życiu. 

Było to o godzinie dziesiątej wieczór. 

JEAN ANOUILH 
[Fragmenty eseju napisanego przez J. Anouilha 

w formie zmyślonego pamiętnika, który miał spisaC
nieznany aktor z trupy 1\ioliera. "Teatr" nr 11, 1955) 



DROGA MOLIERA 

NA SCENĘ POLSKĄ 

Rewelacją dla polskiej kultury teatralnej są ostatnie odkrycia archi
walne, które pozwalają stwierdzić, że tego klasyka komedii światowej 
przyjęliśmy wprost, za jego życia. Ten fakt odczytujemy jako potwier
dzenie, że nasi pradziadowie rozumieli absolutne wartości molierowskie
go teatru, odczuwali jego genialność. Komedie jego wzięliśmy sami -
nie trafiły do nas z drugiej ręki, ani z cudzej rekomendacji ani przez 
obce autorytety krytyczne. Działo się to w czasie, gdy nasze życie arty
styczne miało jeszcze wszystkie cechy staropolskiej bezkształtności i luź
ności organizacyjnej, gdy było jeszcze w swoim modelu rozproszonych 
inicjatyw swoiście pierwotne. Nie funkcjonowały wówczas zorganizo
wane ośrodki i sceny, które ustalił u nas dopiero wiek Oświecenia jako 
trwałe formy życia teatralnego wraz z przedsiębiorstwami, uprawnie
niami, krytyką. Cofamy się więc do czasów rozstrzelonych inicjatyw, 
nietrwałych pomysłów, tym bardziej charakterystycznych, że bardziej 
szczerych, naturalnych, niejako instynktownych. Wtedy to właśnie, przed 
powstaniem sceny narodowej, więc przed rokiem 1765 odegrano u nas 
co najmniej pięć komedii Moliera, odbyło się też więcej niż dziesięć 

imprez teatralnych związanych z jego twórczością. A domyślamy się, że 
to tylko ułamek wiedzy o jego recepcji w Polsce, operujemy bowiem 
tylko szczątkową dokumentacją. 

W Warszawie prezentowano tę twórczość jeszcze za czasów żywej 
działalności Moliera. Wystawiał on właśnie Grzegorza Dyndalę, nastę

pnie arcydzieło dramatyczne Skąpca, a w lutym 1669 roku, po przezwy
ciężeniu zakazów i pięcioletniego oporu przywraca scenie Swiętoszka 

i gra go czterdzieści cztery razy dzień po dniu. Dnia 5 marca - nie 
wiemy, czy to reakcja na sensacje paryskie, czy echo sławy, czy przy
padek - oglądano w Warszawie młodzieńczą . farsę Rogacz z urojenia 
i drugą komedię Moliera o nieznanym tytule. Jak zanotował Piotr de 
Noyers, w pałacu podskarbiego koronnego Jana Andrzeja Morsztyna 
bankietowano tego dnia przy dwóch stołach, przy pierwszym król Jan 
Kazimierz z senatorami, przy drugim pomniejsi goście, a po bankiecie 
oglądano dwie komedie. Wreszcie długo w noc tai'iczono. Podskarbi, do
bry znawca literatury, tłumacz poezji włoskich i francuskich, autor do
skonałego przekładu słynnej sielanki scenicznej Amyntas Torkwata 
Tassa, równie słynnego Cyda Corneille'a miał na swoim dworze kapelę 
i domowników, którzy zapewne recytowali komedie, chyba po francusku. 

Brak nam dokumentów dla następnych kilkunastu lat, co wcale nie 
znaczy, aby odegranie dwóch komedii miało być faktem odosobnionym. 
A wiadomo, że w roku 1684, w czasie trzydniowych uroczystości imie
ninowych króla Jana Sobieskiego, odegrano 24 czerwca w Jaworowie, 
również chyba po francusku, Szkolę żon (de Noyers pisze mylnie l'Ecole 



de fil!es), więc komedię o tematyce bogatej i złożonej, oraz niefrasobliwą 
farsę Miłość lekarzem, która w wersji oryginalnej była fragmentem 
comedie-ballet, a w Jaworowie mogła pełnić podobną funkcję, lub po
traktowano ją jako samodzielny spektakl. 

Trzy lata później mamy do zanotowania inne ważne wydarzenie 
teatralne, bo wystawienie w roku 1687, więc siedemnaście lat po pre
mierze farncuskiej, innej komedii Moliera w pałacu Leszczyńskich (w 
Lesznie lub pobliskiej Rydzynie). Nie wiemy, kto zorganizował tę im
prezę, kim byli widzowie, czy grano po francusku, czy po polsku -
ważne jest to, że trafiał już wtedy Molier wszędzie, że ani dwór kró
lewski, ani Warszawa nie stanowią jedynej widowni. Niewielki druczek 
zachowany w jednym egzemplarzu, niesie na mocno podniszczonej kar
cie tytułowej: Synopis komedyjej na ostatnie trzy dni odprawianej, ro
ku Pańskiego 1687: Mieszczanin nad swoję się kondycyją wynoszący 

szlachectwa i państwa pomieszaniem głowy dopina. Na czternastu ciasno 
zadrukowanych stronach czytamy bardzo dokładne streszczenie sztuki 
scena po scenie, znajdujemy i cytaty, np. gdy nauczyciel filozofii wy
jaśnił, że co nie jest wierszem to jest solutą (prozą): „Pan Żorden pyta 
się: Na przykład kiedy zawołam - Dziewko, podaj mi pantofle! - to 
to soluta? - Powiada mu Philosoph, że soluta. On się dziwuje, że czter
dzieści lat żyje, a nie wiedział, że solutą mówi". Albo komedię prezen
towano publiczności nie znającej języka francuskiego, albo - jeśli ją 

wystawiano po polsku - widowni bardzo pojemnej, którą program miał 
wprowadzić w subtelności utworu, miał wyjaśnić dość szybkie zmiany 
scen, \\rytłumaczyć charakter wkraczających do akcji postaci. Także sty
lizacja karty tytułowej stwarza sugestię, że spektakl przeznaczony był 
dla widowni szlacheckiej, a może także i mieszczańskiej. W każdym 

razie mamy do czynienia z zupełnie różnym od tamtych pierwszych 
przedstawień dla znawców i smakoszów obcej literatury polem recep
cji - już w XVII wieku Molier szedł w kraj, włączał się w naszą kul
turę artystyczną. 

I tak w rękopisie o kHkanaście fat późniejszym znajdujemy pierwszy 
polski przekład: Komedyja paryżska. Cechy językowe wcale nie przeczą 
temu, że mogła był tłumaczona równie dobrze w latach osiemdziesiątych 
jak i koło roku 1700. To Les precieuses ridicules, panny modne - dzieł

ko doskonałe, przekład przewyższający późniejsze prace różnych auto
rów XVIII i XIX wieku, a nawet wydaje się lepszy od przekładu Boya. 
Tłumacz jest wierny oryginałowi, z dużą wrażliwością retuszuje nie
które realia, usuwa aluzje w Polsce i dla publiczności szlacheckiej nie
zrozumiałe. Panny stylizuje na szlachcianki, tak przynajmniej odczuwa
my klimat przedstawionego środowiska, i nie dziwimy się, że lVIagdc:
lena woła: „Ach, dobrodzieju, trzeba się tego pomścić, choćby i substan
cyją stracić!" Nie wiemy gdzie i kiedy grywano tę komedię - w każ
dym razie obie wyżej wskazane sztuki musiały być jakimś wielkim 
i znanym wydarzeniem artystycznym za czasów Sobieskiego, bo obie, te 
właśnie, a nie inne, tłumaczy się, przerabia i pokazuje na różnych sce
nch w XVIII wieku. Mieszcznina szlachcicem oglądano na scenie gru
dządzkiej (w przeróbce jezuity, ojca Bagieńskiego) \V roku 1757 - tum 

zwał się on Rombalderem i obracał w towarzystwie wyłącznie męskim. 
Pocieszne wykwintnisie przedstawił jako Kosztowne duraczki Jan Lu
•'wik Plater koło roku 1736, jako Drożące się białogłowy Maria Potocka 
w roku 1749, komedię tę tłumaczy też Franciszka Urszula Radziwiłło
wa przed ro:kiem 1752 oprócz dwóch innych sztuk Moliera). 

W ten sposób trwa tradycja molierowska na różnych scenach i w 
różnych ziemiach Rzeczypospolitej przez półwiecze, aby w latach czter
dziestych wieku XVIII wejść w trzecią fazę - przyjęta jest bardzo ży
wo przez sceny kolegiów. Docenił Moliera jezuita Franciszek Bohomolec 
i przerabia na rozmaite sposoby, aby ominąć wątki miłosne. Pocieszne 
wykwintnisie prezentuje jako Kawalerów modnych, Szelmostwa Ska
pena jako Figlackiego (w roku 1754). Także kolegia pijarskie eksploatu
ją Moliera: Szelmostwa Slcapena oglądano na tej scenie już w 1749 ro
ku, a w Collegium Nobilium w 1760 można było wysłuchać Skąpca po 
niemiecku (Der Geizige). Włączenie Moliera w repertuar scen szkół i ko
legiów oznacza bardzo wiele: oglądano jego komedie zarówno w Ra
dziejowie, w Łukowie, jak w Drohiczynie i w Krakowie. Jakość wyko
nania była bardzo różna, raz niska, kiedy indziej były to spektakle wy
pracowane, ale pamiętajmy, że często recytowano te sztuki w oryginale, 
po francusku, a publiczność była liczna, recepcja stawała się powszech
na, od stołecznej do powiatowej, geografia zjawiska ogromna. Nie trafił 
zresztą Molier do kolegiów przypadkiem - grywano na tych scenach 
wtecly u nas Woltera, Marivaux, a także pomniejszych komediopisarzy, 
przełamano już ograniczenia cenzuralne, i w ten sposób powoli poszerza 
się droga do czwartej formy recepcji Moliera: w teatrze profesjonalnym. 

Fortuna Moliera na scenach szkolnych była dwojaka. Scen tych jest 
sporo, w pewnych latach ponad siedemdziesiąt, grywają wprawdzie tyl
ko kilka razy w roku, ale za to regularnie, wiele z nich ma i specjalne 
sale, i urządzenia teatralne. Na jednych scenach ceni się komedie za ich 
klarowną budowę, za rodzaj komizmu, szanuje się język oryginału. Ale 
już w latach trzydziestych XVIII wieku dochodzi do głosu nowa ten
dencja - zaprzęgnie się Moliera dość bezceremonialnie do służby naro
dowej. Oto ta nowa tendencja: wykorzystać inwencję wielkiego twórcy 
do reformy myślenia i obyczajów w Polsce. Poddaje się więc francuskie 
komedie nie tylko swoistej naturalizacji-polonizacji, ale nadaje się im 
nowe treści - tu najbardziej grzesznym i najbardziej zasłużonym okaże 
się Bohomolec. Zapiszmy jednak na pochwałę teatrów szkolnych, że naj
większą statystycznie karierę w pierwszym półwieczu zrobiły komedie 
takie jak Skąpiec, a więc te, których wartość zawarła się w przedsta
wieniu treści ogólnoludzkich. 

ślady takiego podwójnego układu recepcji powtarzają się w teatrze 
publicznym a więc po roku 1765. Po pierv:;;zych dość przypadkowych 
przypomnieniach dobrze już znanego autora pojawiły się próby nadania 
jego komediom aktualnych polskich cech. Do teatru profesjonalnego 
wchodzi on naprawdę w latach 1774-1783, drukuje się wtedy i \\rysta
wia po polsku 15 komedii, a więc praktycznie całą twórczość Moliera. 
Tłumaczenia podejmują się pióra tak sprawne jak Jan Baudouin, Woj
ciech Bogusławski, Franciszek Zabłocki. W jednym tylko teatrze war-



szawskim w roku 1780 gra się cztery ważkie komedie: Don Juana, Szel
mostwo Skapena, Grzegorza Dyndalę, Szkołę żon, Mieszczanina szlachci
cem, w dwa lata potem znowu pięć komedii, wśród nich Chorego z uro
jenia, która to komedia utrzyma się następnie niemal bez przerwy w 
repertuarach rocznych. 

W taki oto sposób w okresie ponad stu lat układały się na polskich 
ziemiach losy tej twórczości zrodzonej pod dalekim niebem. Najpierw 
bywała przyjemnością i trafnym zaspokojeniem gustów smakoszy do
brej literatury dramatycznej. Ale już w kilkanaście lat później adres 
odbiorców gwałtownie się poszerza - mieszczanina, który chciał być 

szlachcicem, oglądali mnodzy widzowie, komedię o modnych pannach 
trzeba było recytować po polsku. Docenią Moliera teatry szkolne, ten 
wielki aparat publicystyczny grywa go łamiąc z trudnością ograniczenia 
cenzuralne. Naturalnym biegiem rzeczy gwałtownie wkracza do polskie
go profesjonalnego teatru publicznego - frekwencja na premierach do 
dziś niepowtarzalna, to świadectwo nagłego odkrycia Moliera dla pol
skiej publiczności. Klasyk sto lat wcześniej w.:;zedł do teatrów zamknię
tych, spełnił swoją służbę ideową i artystyczną w teatrach kolegiackich, 
s. w epoce O~wiecenia osadzał się w żywej tkance kultury artystycznej 
społeczeństwa. Stawał się własnością polskiej widowni powszechnie i na 
stale. 

JULIAN LEWAŃSKI 

(„Teatr" nr 13, 1-15 VII 1972] 

UWAGA ZAKŁADY PRACY I SZKOŁY 

Zamówienia zbiorowe na bilety ulgowe dla zakładów pracy i szkół 

przyjmuje codziennie w godz. 9-16 Biuro Organizacji Widowni, ul. 
Zapolskiej 3, tel. 387-89. 
Przyjmujemy zgłoszenia osobiste, listowne i telefoniczne. 
Ceny biletów norm. ulgowe szkolne 

I strefa 21 zł 15 zł 10 zł 

II strefa 17 zł 12 zł 8 zł 

III strefa 13 zł 9 zl 6 zł 
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