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Ryszard Pr7ybylski 

Rozważania nad 
monarchią Ludwików 

Było to państwo absolutne. Wszystkie „języki", 
jakimi posługiwali się poszczególni ludzie i grupy 
społeczne, państwo to usiłowało poddać całkowitej 
kontroli władzy, skupionej we wszechwładnym Cen
trum. Czynnikiem decydującym dosłownie o wszyst
kim był więc w tym organizmie król, który z życia 
społecznego mógł wyeliminować „języki" niewygod
ne i starać się narzucić ludziom kontrolowane przez 
siebie sposoby komunikacji. Nie ulega tedy wątpli
wości, że państwo absolutne pragnęło mieć władzę 
nad mózgami ludzi, ponieważ każdy „język", na przy·· 
kład mowa francuska, nauka czy malarstwo, jest 
przecież wyrazem świadomości. 

Władza absolutna nie zna umiaru. Toteż głosiła, 
że podobnie jak życie organiczne zawdzięcza wszyst
ko słońcu, każdy byt społeczny zawdzięcza swe istnie
nie i i·ozkwit tylko i wyłącznie nieograniczonej woli 
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władcy. Dlatego Ludwik XIV wznowił kult słońca. 
„Słońce - pisał w swych „Memoires" - jest najbar
dziej szlachetnym bytem. Dzięki swym niezastąpio
nym właściwościom; dzięki otaczającemu je blasko
wi; dzięki światłu rozdawanemu innym ciałom nie
bieskim, które tworzą wokół niego rodzaj dworu; 
dzięki równemu i sprawiedliwemu podziałowi tego 
światła mięuzy różne klimaty; dzięki dobru, jakie 
wyświadcza ono każdemu miejscu na świecie, pod
trzymując ustawicznie życie, radość i aktywność; 

dzięki nieustannemu ruchowi, który jednak nie na
rusza jego spokoju; dzięki swemu stałemu i niezmien
nemu biegowi, który nie pozwala mu zboczyć z drogi 
lub odwrócić oblicze - jest słońce w sposób oczy
wisty najbardziej wymownym i najpiękniejszym 

obrazem wielkiego monarchy". Toteż Ludwik XIV, 
niespożyte słońce, sol invictus, wysyłał na słodką 

Francję swoje „życiodajne promienie" w postaci do
stojników, zorganizowanych w sprawnie działającym 
aparacie rządzenia. „Ludy, nad którymi panujemy -
pouczał król następcę tronu - nie mogąc przeniknąć 
w głąb spraw, sądzą o świecie zazwyczaj wedłucr tecro 
co widzą dokoła siebie, i odmierzltją swój r~sp:k~ 
i posłuszeństwo wecHug rang społecznych i posiedzeń 
publicznych. Ponieważ życie społeczne wymaga, aby 
ludzie byli rządzeni przez jednego człowieka, ten, 
któremu przydzielimy taką funkcję, powinien być 
niesiony w taki sposób, aby nikt nie pomylił go 
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z kimś innym i nikt nie śmiał się z nim porówny
wać. Każde pozbawienie takiego przełożonego oznak 
wyższości, które wyróżniają go spośród innych lu
dzi, stanowi uszczerbek dla wszystkich przedstawicie
li Państwa". Dostojnik, czyli agent władzy central
nej, „promień Słońca", był nietykalny i - co isto-
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tniejsze - całkowicie bezkarny. W stosunkach mię
dzy władzą a kulturą ta cecha odegrała być może 
najważniejszą rolę. 

Władza, która postanowiła rozciągnąć kontrolę 

nad wszystkimi „językami" w narodzie, przeznaczyła 
kulturze zadanie wyjątkowo obrzydliwe: powiększa
nie chwały i autorytetu króla, głoszącego, że państwo 

to on. Ta redukcja kultury do posłusznego instru
mentu rządu wydawała się państwu absolutnemu 
łatwa do przeprowadzenia, skoro w sukurs przyszedł 
jej wymyślny system opłacania twórców, zmonopoli
zowanie środków przekazu i centralizacja instytucji. 
Pobrzękiwanie kiesą nie było oczywiście wynalaz
kiem tego reżymu, czego nie można powiedzie(· 
o dwóch pozostałych sposobach zniewolenia kultury 
( ... ). 

Król miał najwyraźniej odciski na mózgu od pam
fletów, którymi w czasie Frondy został obrzucony 
przez swoich przeciwników politycznych. Toteż kiedy 
doszedł do władzy, zwrócił natychmiast uwagę na 
drukarnie i księgarnie. Jak każdy nowożytny tyran, 
dążył w pierwszym rzędzie do całkowitej kontroli nad 
środkami masowego przekazu. Kr61 chciał zatrzymać 
pochód myśli wolnych i przenikliwych umysłów. Na
tomiast jeszcze za czasów Ludwika XIII kardynał 
Richelieu, jeden z tych dostojników, na których 
wspierał się absolutyzm, postanowił stworzyć insty
tucję, pozwalającą rządowi wpływać na umysły już 
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w czasie tworzenia, aby powstały myśli zaplanowane 
przez państwo. Prywatne koło miłośników literatury 
przekształcił więc w roku 1634 w instytucję popie
raną i kontrolowaną, która w roku następnym przy
jęła nazwę Akademii Francuskiej. Do jej podstawo
wych prac należało sporządzenie słownika języka 

francuskiego. Państwo sięgnęło więc po źródło i ma
teriał tworzenia: po słowo. W istocie rzeczy bowiem 
o znaczeniu słowa decyduje życie, pozwalające posłu
giwać się słowem wszystkim warstwom społecznym 
i wszystkim jednostkom, niezależnie od ich poglądu 
na świat. Akademia zaś pracowała nad słownikiem, 
w którym o znaczeniu słowa decydowały potrzeby 
i gusty warstwy dostojników państwowych. Państwo, 
powołując się na autorytet mędrców, jak byśmy dzi
siaj powiedzieli, specjalistów, starało się następnie 

tak spreparowane słowa wtłoczyć w umysły pisarzy 
i czytelników. Francuzi do dzisiaj dumni są z tego 
dykcjonarza, ale nie każdy z nich wie, do jakiego 
stopnia impreza ta hańbiła słowo. Oczywiście nie była 
to jedyna funkcja akademików. Blaise de Saint-Ger
main, dramaturg, który, jak to się mówi, „wypłynął" 
w latach czterdziestych XVII wieku, nazywał Aka
demię Francuską ptaszkarnią Psafona. Dowcip był 

rzeczywiście przedni, gdyż Psafon Libijczyk, pragną
cy w oczach swych rodaków uchodzić za boga, nau
czył zdolne skądinąd ptaki ćwierkać ciągle jedno 
zdanie: „Psafon jest wielkim bogiem". 
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Skutki polityki kulturalnej państwa absolutnego 
dały znać o sobie dość szybko. Jeśli nie brać pod 
uwagę kilku poetów genialnych i kilku znakomitych, 
którzy swój sukces zawdzięczali właśnie samodziel
ności umysłu, ogólny poziom literatury był bardzo 
niski. Państwo preferowało m iernoty, które zaczęły 
prześcigać się w panegirykach na cześć króla i ucze
stniczyły w różnych akcjach porządkowych. Kiedy 
przystąpiono do rozprawy z „herezją" jansenizmu, 
zniszczenie każdej ich świątyni witano kopami obrzy
dliwych wierszy. Do dziś zdumiewa dziecięca pazer
ność tego państwa na głupie i śmieszne słowa. Pary
żan otumaniano seriami okolicznościowych oper, 
w których bez żenady wychwalano króla w żałosnych 
rymach. („.) Najzabawniejsze jest to, że kiedy to Słoń
ce stanęło w zenicie, kiedy ów Apollo mógł stwier
dzić, że kontroluje całe życie społeczne, poezja fran
cuska padła na pysk, opuszczona przez niepodle głych 

geniuszy, którzy bądź przenieśli się do wieczności, 
bądź też zamilkli. 

Postawa wielkich klasyków francuskich wobec 
państwa absolutnego to mieszanina przezorności 

i niepodległości. Przyjmowali splendory. Nie gardzili 
pieniędzmi. Wielu z nich kr51 znał osobiście i niekie
dy nawet poświęcał sporo czasu na ich sprawy, co 
obligowało pisarzy do dwornej grzeczności. (.„) 

Klasycyzm nie był doktryną czy ideologią, które 
- niezależnie od tego, jak je będziemy oceniać - są 
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tylko pobożnym życzeniem. Klasycyzm to nie pro
jekcja, lecz rzeczywistość, jak każdy język, jest on 
systemem modelowania świata, stosowanym przez 
użytkowników niekiedy nawet intuicyjnie. Poeta, 
który posługiwał się nim jako środkiem komuniko
wania z ludźmi, był skazany na określony sposób my
ślenia i poznawania świata. Prezentował określony 
pogląd na świat, ale nie dlatego, że postępował zgod-

9 



nie z doktryną formułowaną przez różnych fanaty
ków, lecz dlatego, że wyrażał swe myśli w określo
nym „języku", który nie poddał się polityce kultu
ralnej państwa absolutnego. 

Klasycyzm zawsze pamiętał, że człowiek został 

stworzony na obraz i podobieństwo Boga, dysponuje 
więc wolnością wyboru i sądu. Im dłużej rozmyślam 
nad tą sprawą i lepiej poznaję źródła, tym bardziej 
jestem pewien, że właśnie to przekonanie postawiło 
klasycyzm i państwo w głębokim konflikcie, ponieważ 
absolutyzm był zamachem na wolność osoby ludzkiej 
i niepollległość jej umysłu. Oczywiście dostojnicy mo
narchii Ludwików wychodzili z założenia, iż tworzą 
strukturę arcychrześcijańską i arcykatolicką. ale nie 
należy wierzyć politykom, którzy pra~ną przykroić 
religię do własnych celów, a Kościół traktują jako in
strument państwa . U podstaw konfliktu między abso
lutyzmem a klasylrnmi tkwiła więc antynomia mię
dzy zrutyn;zowanym chrześcijaństwem politycznej 
instytucji, pozostającej na usłu~ach państwa, chry
stianizmem ewan'lelicznym, broniącym au tonomii 
i praw jednostki lu dzkiej. Klasyk był więc natural
nym przeciwnikie'tl'l monopolu państwowego w kultu
rze, chociaż prawda jest, że nie zawsze z tej prero
-ratywny korzystał. („ .) 

Państwo, w którym narorlził się francuski klasy
cyzm, było więc nowożytną monarchią absolutną. 

Maksymalne ograniczenie prawa stanów, tajna poli-
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cja i utożsamienie sprawiedliwości z władzą central
ną -· oto cechy tej struktury społecznej. Króla „to 
wola - pisał Ludwik XIV - by każdy, kto się pod
danym urodził, posłuszny był bez żadnego ogranicze
nia". 
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„Tartuffe, ou l'imposteur" 

Przekład: 
Kazimierz Zalewski, Tadeusz Żeleński (Boy) 
w opracowaniu Piotra Mitznera 

Reżyseria i dekoracje 

JACEK ZEMBRZUSKI 

Kostiumy 

EWA KRAUZE 

Asystent reżysera 
JERZY PAL 

Asystent scenografa 
JOLANTA JACKOWSKA 

Inspic.jent 
JADWIGA WALCZAK 

Sufler 
MAŁGORZATA SZKUDLAREK 
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OBSADA: 

Pani Pernelle 
IZABELA NIEWIAROWSKA-WOŁOSZYŃSKA 

Orgon, jej syn 
JERZY GÓRNY 

Elmira, żona Orgona 
DANIELA POPŁAWSKA 

Da mis 
JERZY PAL 

Marianna 
ANNA SZYMi\ŃS'KA 

Walery, narzeczony Marianny 
IRENEUSZ WYKURZ 

Kleant, szwagier Orgona 
MACIEJ GRZYBOWSIH 

Tartufe 
JANUSZ GRENDA 

dzieci Organa 

Doryna, pokojowa Marianny 
BARBARA WŁODARCZYK 

Loyal, egzekutor 
GRZEGORZ MINKIEWICZ 

Oficer 

*** 

Rzecz dzie je się w Paryżu, w domu Orgona w 1667 r . 

PREMIERA - 27 stycznia 1985 r. 
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Molier 

Monolog Don Juana 

Nie ma w tym żadnego wstydu; obłuda jest dziś bar
dzo w modzie, każde zaś modne szelmostwo może 
uchodzić za cnotę. Nie ma lepszego zawodu niż rola 
świętoszka. Taka mistyfikacja 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 prze
ciw niemu. Wszystkie inne przywary wystawione są 
na sąd bliźnich i każdy ma prawo je potępiać; ale 
obłuda jest szelmostwem uprzywilejowanym, które 
wlasną ręką zamyka usta całemu światu i cieszy się 
w spokoju wszechpotężną bezkarnością. W chodzi się, 
dzięki tej komedii, w ścisle stosunki z całym pobo
żnym bractwem. Kto jednego zaczepi, natychmiast 
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poruszy wszystkich przeciw sobie. Ci bowiem, któ
rych dobra wiara nie ulega wątpliwości i których k1-
żdy zna jako ludzi naprawdę pobożnych, ci powia
dam, padają zawsze ofiarą obłudników w świętej na
iwności pozwalają się wodzić szalbierzom na pasku 
i popierają ślepo tych, którzy małpują ich świąto'Jli
we wzięcie. Czy myślisz, że mało znam ludzi, którz'j 
dzięki takiej sztuczce zręcznie rzucili zasłonę na wy
bryki młodości, otulili się szczelnie płaszczem nabo
żeństwa i pod tym czcigodnym ubraniem kupili rn
bie przywilej na wszelkie łajdactwa? Nic to, że świat 
zna ich prawdziwą wartość i wie, co myśleć o nich; 
to wcale nie osłabia szacunku i znaczenia, którym 
się cieszą wśród ludzi; świątobliwe pochylenie głowy, 
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Orgon, Elmira i Tartufe 
na ilustracji z 1678 r. 

pokorne westchnienie i oczy wzniesione w górę wy
starczą, aby okupić w oczach świata ich wszystkie 
postępki. Pod tą wygodną pokrywką pragnę i ja się 
schronić i zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim 
sprawkom. Nie wyrzeknę się bynajmniej dawnych 
słodkich przyzwyczajeń; ale będę się z nimi starannie 
ukrywał, zabawiając się w ciszy i bez rozgłosu. Gdy
by mnie wreszcie odkryto, palcem nawet nie potrze
buję ruszyć; cala klika ujmie się za mną natychmiast 
i bronić mnie będzie zawzięcie wbrew wszystkiemu 
i przeciw wszystkim. Słowem, to jedyny sposób, aby 
móc bezkarnie robić, co tylko człowiek zapragnie. 
Uczynię się cenzorem wszelkich postępków bliźniego, 
wydawać będę wyroki na wszystkich, a dobre mnie-
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manie mieć będę jedynie o sobie. Gdy mnie kto raz 
bodaj najlżej obrazi, nie przebaczę mu nigdy i zacho
wam dlań pod maską słodyczy nieubłaganą niena
wiść. Ogłoszę się mścicielem interesów nieba i pod 
tym wygodnym pozorem będę ścigał mych nieprzy
jaciół oskarżając ich o bezbożność. Potrafię podbu
rzyć przeciw swym wrogom żarliwych gębaczy, któ
rzy nie wiedząc, o co chodzi zaczną pomstować prze
ciw nim publicznie, obrzucać ich obelgami i poruszać 
na szkodę tych wyklętych wszystkie swoje wpływy. 
Oto, w jaki sposób trzeba korzystać ze słabości ludz
kich i jak rozumny człowiek umie się dostroić do 
ułomności swego czasu. 
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Molier, Don .Juan, akt piąty, 
scena druga 
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