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KRÓTKA KRONIKA ŻYCIA I TWÓRCZOSCI MOLIERA 

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

1636-1640 
Nauka w kol~ium jezulic,k,im w Clermon•t. Molier bierze udział w szkol
nych przeds.tawieniach komedii i trageddi łacmskich. Studiuje prawo w 
Orleans. Z kariery prawniczej zrezygnował. 

1642 
Staraniem ojca nadano Molierowi tytuł i funkcją „tapicera królewskiego". 
W tym charakterze towarzyszy królowi w podróży do Narbonne. Spotyka 
rodzinę Bejartów i zakłada przy jej współudziale przedsiębiorstwo teatral
ne, „Illustre Thedtre". 3 stycznia w liście do ojca Molier zrzeka się funkcji 
„tapicera królewskiego". 

16H 
Otwarcie „Illustre Theatre". Fiasko finansowe zmusza zespół do opuszcze
nia Paryża. Molier zostaje krótko uwięziony za niewypłacalność. 

1646 
Trupa Moliera wyrusza na prowincję. Molier pełni równocześnie funkcję 

kierownika, aktora i autora. Przerabia dla zespołu dawne farsy lub sce
nariusze włoskich komedii dell'arte. 

1853 
Pierwszy triurńf autorski: Wartogłów (L'Etourdi) w Lyonie. 

16ó6 
Zwad11 milosne. Premiera w Bezi.ers. 

1658 
Trupa Moliera przenosi się do Rouen, a następnie do Paryża. 24 paździer
nika zespół wystąpił w obecności Ludwika XIV ze· sztuką Corneille'a 
Nicom~de i farsą Moliera Zakochany lekarz (Docteur amoureaux). Dzięki 
sympatii i poparciu króla zespół otrzymuje salę Petit-Bourbon„ przylega
jącą do Luwru, a w dwa lata później salę zbudowaną przez Riechelieu 
PB.lais Royal. 

1659-1863 
Pocieszne wykwintnisie (Precieuses ridicules - 1659). Rogacz z urojenia 
(Sganarelle ou le Cocu imaginaire -1660), Szkoła mężów (L'EcoZe des maris 
- 1661), Improwizacja w Wersalu (L'impromptu d11 Versailles - 1663). 



1662 
Ślub z Armandą Bejard, która zostaje aktorką w zespole Moliera. Szkoła 
żon (L'Ecole des femmes). Przeciwnicy Moliera ostro krytykują utwór; 
powstają liczne broszury, pamflety, parodie, oskarżają autora o „naigry
wanie się z rzeczy świętych". Molier odpowiada Krytyką szkol-y żon (La 
critique de l'Ecole des femmes), ciętą sztuką - pamfletem. 

1664 
Swiętoszek (Tartuffe). Choć sztuka spotkała się z uznaniem króla i jego 
poparciem, przemożne siły kół klerykalnych, głównie Companie du Saint 
Sacrament, niebywale wpływowej i będąc.ej w opozycji do Ludwika 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 Misanthrope - 1666). Lekarz mimo 
woli (Le Medicin malgre lui - 1669). Po uzyskaniu zgody króla na wysta
wienie Swiętoszka, 5 sierpnia wznowiono sztukę , przerobioną i złagodzo

ną pt. Panulf. Odbyło się tylko jedno przedstawienie. Gr:regorz Dyndała 
(Georges Dandin - 1668), Skąpiec (L'Avare - 1668). 

5 lutego 1669 roku Swiętoszek triumfalnie wraca na scenę. Pan de Pour
ceaugnac (Monsi eur de Pourceaugnac - 1669). Mieszczanin szlachcicem 
(Le Bourgeois gentilhomme - 1671). Szelmostwa Skapena (Les Fowrberies 
de Scapin - 1671). Uczone białoglowy (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. 17 lutego, na czwar
tym przedstawieniu Molier zasłabł; zmarł w kilka godzin później. Urzę

dowy akt zgonu stwierdza, że umarł „Jean Baptiste Poquelin, tapicer 
i pokojowiec J .K.M.". 

1682 
Pierwsze wydanie zbiorowe dzieł Moliera . Wydawca - aktor trupy Mo
lierowskiej - La Grange. 

1705 
Jean Leonore Grimarest wydaje pierwszy życiorys Moliera (Vie de Moliere). 
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SGANAREL 
Ach, panie jakże się cieszę z pańskiego nawrócenia. Od dawna 
czekałem na to; i oto dzięki niebu, wszystkie me życzenia 

spełnione . 

DON JUAN 
Co! ty bierzesz za dobrą monetę wszystko, com nabajał? my
ślisz w istocie, że usta moje były w zgodzie z sercem? 

(. „ ) 

SGANAREL 
Jak to! więc pan w nic nie wierząc chcesz mimo to odgrywać 
rolę świątobliwego człeka? 

DON JUAN 
Nie ma w tym żadnego wstydu; obłuda jest dziś bardzo w 
modzie, każde zaś modne szelmostwo może uchodzić za cnotę. 

' 

I 

Nie ma lepszego zawodu niż rola świętoszka . Taka mistyfika
cja uprawiana zawodowo daje dziś nadzwyczajne korzyści. 

To sztuka, w której komedianctwo zawsze może liczyć na 
względy, bo chociaż kto je przejrzy, nie ośmieli się wystąpić 
przeciw niemu. Wszystkie inne przywary wystawione są na 
sąd bliźnich i każdy ma prawo głośno je potępiać; ale obłuda 
jest szelmostwem uprzywilejowanym, które własną ręką za
myka usta całemu światu i cieszy się w spokoju wszechpotęż
ną bezkarnością. 

DON JUAN, akt V, scena druga . 

Rachmistrz Billard jest świętoszkiem, ksiądz Grisel jest świę
toszkiem, ale żaden z nich nie jest Tartuffem. Finansista Toinard 
był skąpcem, ale nie był Skąpcem. Tartuffe i Skąpiec stworzeni 
zostali ze wszystkich Toinardów i Griselów całego świata; mają 
ich najogólniejsze i najwyrazistsze rysy, ale nie są niczyim wier
nym portretem: toteż nik t nie pozna w nich siebie. 

Komedia intrygi, a nawet komedia charakterów, jest zawsze 
przesadzona. Zart w towarzystwie jest zawsze lekką pianą, któ•·a 
ulotniłaby się na scenie; żart teatralny jest ostrą bronią, która by 
raziła w towarzystwie. Satyra ściga zepsutych, komedia samo 
zepsucie. 

DIDEROT 



Michał Bułhakow 

PREMIERA ,,ŚWIĘTOSZKA" 

( ... )Molier, nie bacząc na fatalny stan swoich nerwów, z za
pałem kontynuował pracę nad pewnym dużym utworem. Pisał 
go w tajemnicy, niewielu wiedziało nad czym pracuje. Wśród 

tych niewielu był świetny krytyk i poeta Boileau-Desperaux, 
który mimo znacznej różnicy wieku stał się najbliższym przyja
cielem mojego bohatera, była również jedna z najmądrzejszych 
i najbardziej interesujących kobiet Francji, Ninon de Lenclos, 
nazywana „francuską Aspazją" - w jej salonie, nie nadając te
mu specjalnego rozgłosu, Molier odczytał fragmenty swojej nowej 
komedii. 

Armanda Moltere 

Króla, który obecnie, zachwycony Molierowskimi baletami, 
życzliwie śledził pracę swego kuma, Molier wiernopoddańczo 

powiadomił, że pisze obszerną komedię o obłudniku-bigocie. 

I 

W tym okresie, to znaczy na wiosnę 1664 roku, ostatecznie 
wykończono pałac w Wersalu i rozpoczęły się tam uroczystości 
na wielką skalę. („ .) Molier gorączkowo pracował przygotowując 
się do tych uroczystości i, zapożyczywszy kanwę od któregoś z pi
sarzy hiszpańskich w bardzo krótkim czasie napisał sztukę zaty
tułowaną „Księżniczka Elidy". W tym eleganckim i pozbawionym 
głębszej treści spektaklu wystąpiła w roli tytułowej Armanda 
Moliere. Cały dwór mógł się wówczas przekonać, jak ogromny 
jest talent żony znakomitego komedianta i ile wyniosła ona z mę
żowskiej szkoły. Królowi „Księżniczka Elidy" sprawiła mnóstwo 
przyjemności, autorowi zaś dostarczyła nowych zmartwień . Nie
bezpieczni, bo młodzi, przystojni i bogaci kawalerowie obrzydzili 
mu całe uroczystości. Natychmiast, zaraz pierwszego dnia, zaczęły 
się plotki o jego żonie. W formie jadowitego współczucia albo 
brzydkich aluzji docierały natychmiast do uszu Moliera, ale on 
już nawet się nie odgryzał, tylko wilczym obyczajem szczerzył 
pożółkłe zęby. Poza tym spotkało go wielkie nieszczęście: chrześ
niak królewski Ludwik (pierworodny syn Moliera] umarł zaraz 
po premierze „Księżniczki Elidy". 

Tymczasem trwały wersalskie uroczystości i w malowniczych 
teatrach grano melodie Lully'ego, z nieba kapały ognie i zbliżał 
się nieuchronnie szósty fatalny dzień. Dnia tego, dwunastego ma
ja, Molier uprzedziwszy króla, że sztuka nie jest ukończona, wy
stawił przed królem i dworem trzy akty z owej otaczanej tajem
nicą sztuki o nabożnisiu, która nasila tytuł „Tartuffe, czyli Świę
toszek". („.) Rzecz odegrana została w obecności króla , królowej 
matki, kobiety niezmiernie religijnej, oraz niezliczonych dworzan, 
wśród których było wielu zagorzałych zwolenników i członków 
słynnego do niedawna stowarzyszenia Compagnie du Saint-Sacre
ment, które rozwijało tak ożywioną działalność w obronie religii 
i czystości obyczajów w państwie, że aż rząd musiał podjąć próbę 
położenia kresu jego działalności. 

Komedia o Tartuffie rozpoczęła się w atmosferze zachwytów 
i życzliwej uwagi, wkrótce jednak ich miejsce zajęło nieopisane 
zdumienie. Pod koniec trzeciego aktu publiczność nie wiedziała 
już, co ma myśleć, niektórym nawet przychodziło do głowy, że 
Molier chyba oszalał. 



Znękani markizowie przyzwyczaili się już do tego, że król 
wydzierżawił ich Molierowi i rzucił mu ich na pożarcie, Sgana
relowie, sklepikarze także już otrzymali swoją porcję... Ale w 
Tartuffie Molier zatrącił o sprawy, które lepiej mu było zostawić 
w spokoju. 

Zgorszenie narastało błyskawicznie, jego wyrazem było grobo
we milczenie. Stała się rzecz niesłychana. Komediant z Palais
Royal jednym pociągnięciem pióra zamącił i przerwał wersalskie 
uroczystości: królowa matka demonstracyjnie opuściła Wersal. 
Sytuacja stała się bardzo poważna. („.) Compagnie du Saint-Sa
crement mówiła tylko o jednym, że Molier stał się zbyt niebez
pieczny. Był to pierwszy, i być może jedyny wypadek w życiu 
króla, kiedy go zdumiało przedstawienie teatralne. 

I oto nadeszła chwila, kiedy Molier został sam na sam ze 
swym królewskim kumem. Przez czas jakiś wpatrywali się w 
siebie w milczeniu. Ludwik XIV, który od najmłodszych lat lubił 
wyrażać się jasno i zwięźle, poczuł, że brak mu słów. Wydął dolną 
wargę i patrzył z ukosa na pobladłego komedianta, a w jego gło-

wie wirowała taka mniej więcej myśl: „Jednak ten pan de Mo
liere to interesująca postać"! 

Wówczas kum-komediant pozwolił sobie powiedzieć, co na
stępuje: 

- Tak więc, najjaśniejszy panie, chciałem najpokorniej pro
sić o pozwolenie grania „Tartuffe'a". 

Zdumienie oszołomiło kuma-króla. 

- Ale, panie de Moliere - powiedział król patrząc z ogromną 
ciekawością w oczy swego rozmówcy - wszyscy jednomyślnie 

utrzymują, że sztuka pańska zawiera szyderstwa z religii i z po
bożności. .. 

- Ośmielam się zwrócić uwagę waszej królewskiej mosc1 na 
to - serdecznie odpowiedział pokumany z królem autor - że 

bywa różna pobożność, prawdziwa i udana„. 
- To prawda - odparł król nie spuszczając oczu z Moliera -

jednak, proszę mi wybaczyć szczerość, wszyscy twierdzą, że nie 
sposób powiedzieć, z jakiej właściwie pobożności wyśmiewa się 

pan w swojej sztuce: z prawdziwej czy z udawanej. Na Boga, 
niech mi pan daruje, ale nie jestem znawcą tych zagadnień -
dodał uprzejmy jak zwykle król. 

Milczeli przez chwilę. A potem król powiedział: 
- Muszę zatem prosić, by nie grał pan tej sztuki. 
Po tak niefortunnym zakończeniu uroczystości król wyjechał 

szesnastego maja do Fontainebleau. Molier ruszył za królem, 
a za Molierem ciągnąła coraz to głośniejsza i coraz to obficiej 
obrastająca w ciekawe szczegóły wieść o historii z „Tartuffe'em''. 

W Fontainebleau na przedstawieniu „Księżniczki Elidy" był 
między innymi legat papieski i krewny głowy kościoła, kardynał 
Chigi, który przyjechał do Francji, by przeprowadzić tu rozmowy 
z królem. „Księżniczka" podobała się kardynałowi i Molier tak 
wszystko urządził, że kardynał zaprosił go do siebie i prosił o od
czytanie „Tartuffe'a". Molier przeczytał sztukę kardynałowi i ku 
powszechnemu zdumieniu legat papieski uprzejmie powiedział, że 
nie znajduje w tej komedii nic zdrożnego i nie dopatruje się w 
niej obrazy religii. („.) Nawiasem mówiąc, znalazł się wówczas 
oprócz rzymskiego kardynała jeszcze jeden obrońca „Tartuffe'a". 
Był to ordynarny i źle wychowany, ale mądry i ciekaw świata 



książę Conde. Ale i wypowiedź Kondeusza także Molierowi nie 
pomogła. Cóż więc uczynił autor nieszczęsnej sztuki? Czy spalił 
ją? Ukrył może? Nie. Przyszedłszy do siebie po wersalskich 
przejściach, niepokorny i niepoprawny komediopisarz zasiadł do 
pisania czwartego i piątego aktu „Tartuffe'a. ( .. . ) 

Mtclla! Bu!hakow, życte pana Moltera, PIW 1968 

Fran~ois Mauriac 

ŚWIĘTOSZEK I ORGON 

(„.) Chory z urojenia to nie tylko Orgon - ofiara aptekarzy, 
ale także pobożny Orgon, u którego mieszka obłudny Świętoszek. 
Nawet gdyby nie pozwolił wystrychnąć się na dudka i gdyby 
bigot Świętoszek był prawdziwie pobożny, to i tak w pojęciu 

Moriera Orgon pozostałby śmieszny. 
Pobożni dworacy i mieszczanie zupełnie słusznie nie wierzyli 

tyradom na temat fałszywej i prawdziwej religijności, którymi 
Molier usiłował ich mamić. Postać Świętoszka bowiem nie wywo
łuje różnicy zdań: dewoci i humaniści zgodnie wyśmiewają się 

z niego z oburzeniem. Natomiast gdyby Orgon był uczciwy i wy
zyskiwany przez szalbierza, widzowie nie mogliby się śmiać. Jest 
zajadłym chrześcijaninem, a zatem według Moliera postacią rów
nie groteskową jak wszyscy ci, co w niczym nie zachowują 

umiaru.( ... ) 
Małomówność Moliera rzucała się w oczy wszystkim współ

czesnym. Przeciwnik chrześcij an, którzy życie na ziemi czynią 

ponurym, przyjaciel świata naturalnego, kierującego się rozumem, 
bawił dwór kosztem przesadnej cnoty, ale sam był ponury. Ten 
humanista drwił z gorliwych chrześcijan , ponieważ zdają się wie
rzyć, jakoby ziemia i niebo, życie światowe i życie łaski nie da
wały się pogodzić. A on sam? Całe jego życie świadczy o dziwnej' 
niemożności pogodzenia pragnień z tym, co realizuje; nie potrafi 
osiągnąć jednocześnie mądrości i szczęścia. Gardzi wszelkimi przy
warami i obraca się w atmosferze zbrodni; jest zwolennikiem 
szczęścia, na które składają się jedynie umiar i równowaga, 
a spala się w ogniu namiętności samotny i zrozpaczony. (.„) Czy 
istnieje umiar w naturze? Czy każdy człowiek nie jest ofiarą nie
bezpiecznych potęg, którym nikt nigdy nie ulegał bezkarnie? 

Pod tym względem głupi Orgon mógłby służyć Molierowi na
uką, gdyby umiarkowane i czysto ludzkie uczucie do Świętoszka 
nie kazało mu zapomnieć, czego uczy katechizm o skażeniu na
tury ludzkiej. Orgon jest śmieszny w tej mierze, w jakiej brak 
mu mądrości chrześcijanina. „Rozsądek nie ma dużej wagi, ile-



kroć nie wspiera go chrześcijaństwo" - powiedział Chesterton. 
Organ ma słabość do Swiętoszka, a im silniej ulega tej skłonności, 
tym bardziej oddala się od chrystianizmu. („.) 

Fran<;eis Mauriaa, Burza cichnt4l o zmterzchu, Warszawa 1972 

Leo Lapara 

ŚWIĘTOSZEK JOUVETA*) 

Dla Jouveta, Swiętoszek jest szczerze wierzącym, praktykują
cym, pobożnym. Ale choć pobożny jest też człowiekiem„. z jego sła
bościami. To klucz interpretacji. Nie wymawia ani jednego słowa, 
o którym nie jest przekonany. We wszystkim jest szczery. Także 
w swej miłości do Elmiry. Miłości, która go zgubi. W jego za
chowaniu nie ma nic fałszywego. Wszystko o co się go oskarża, 
to tylko obmowa, gadanina, prymitywna zazdrość, plotki, złośliwe 
„mówią, że„.", nie posiadające podstaw. W żadnym momencie, 
może z wyjątkiem tego, w którym odsłania Elmirze swoją żądzę, 
której nie może zaspokoić - ale czyż można odpowiadać za swo
je uczucia? - Tartuffe nie pojawił się na scenie w aspekcie dia
bolicznym, jak przez dwa akty usiłuje się mu narzucić. I wresz
cie tylko dla zemsty za okrutne poniżenie, jakim uraczyła go 
Elmira - pokazując swe pazury, zrozpaczony, doprowadzony do 
ostateczności, odsłoni swoje prawa do domu, który ofiarował mu 
w darze Orgon. Tak w oczach Jouveta przedstawia się dossier 
„Swiętoszka''. 

( ... ) Możliwe, że gdyby Jouvet wystawił Swiętoszka dziesięć lat 
wcześniej, zanim jeszcze wpadł w pęta swych problemów religij
nych, zastosowałby zupełnie inny język sceniczny. Ale dla tych 
samych powodów, dla których został poprzednio adwokatem Don 
Juana, zostanie teraz obrońcą Tartuffe'a, „stworzenia Bożego" 

jak każde inne, i z tego tytułu godnego współczucia. Człowiek 

wierzący, jakim został, mistyk, z każdym dniem bardziej zbliża
jący się do Boga i mogący w każdej chwili dotknąć w lewej kie
szeni marynarki krucyfiksu bijącego w rytmie jego serca - jak 
dotyka się talizmanu - nie mógł ścierpieć, że ta postać, w któ
rej skórę wślizgiwał się każdego wieczora, mogłaby być taka zła, 
tak perfidna, jak to Molier przez usta Doryny, Kleanta, Elmiry 
czy Damisa starał się powiedzieć„. Chciał więc by przynajmniej 
jego miłość do Elmiry była szczera. Jeżeli Tartuffe ma inne grze
chy na sumieniu, ta miłość będzie dla niego odkupieniem. I jego 
karą. 

W tobie moja nadzieja, dobro, spokój leży, 
Od ciebie me zbawienie lub rozpacz zależy; 
Rzeknij słowo, a sługa twój ze snu się zbudzi, 
Najnędzniejszym albo też najszczęśliwszym z ludzi. 

Któż śmiałby twierdzić, że wymawiając te słowa, Tartuffe 
fałszował rzeczywistość? Kto? 

* * • 

Tak więc Jouvet będzie grał szczerze, prawdziwie, otwarcie. 
Tekst. Tylko tekst. 

Leo Lapara, Dziesięć !at z Jouvetem, W AłF, Warszawa 1979 

*) Luis Jouvet (1887-1951) wielki aktor francuski. 
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