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DRUGIE PODANIE 

przedłożone królowi 
w obozie jego pod miastem Lille we Flandrii przez 
panów de La Thorilliere i de la Grange, aktorów 
Jego Królewskiej Mości i towarzyszów Imć pana 
Moliera, a spowodowanego zakazem wydanym dnia 
6 sierpnia ](;67 roku wzbraniającym grywanie „Tar
tu/a" aż do nowego wyroku Jego Królewskiej Mości 

Naijaśniejszy Panie! 
Niezmierne to zaiste zuchwalstwo z mej strony niepokoić w ten sposób 

wielkiego monarchę, w chwili gdy jest zajęty chlubnymi podbojami; gdzież 
jednak znajdę, Naijaśniejszy Panie, w położeniu swoim pomoc i oparcie 
jeśli nie u stóp Twego Majestatu? Gdzież szukać opieki przeciw prześla
dowaniom wpływów tak potężnych, jeżeli nie w samym źródle potęgi 
i władzy, jeśli nie u sprawiedliwego rozdawcy nieodwołalnych rozkazów, 
u najwyższego sędziego i panna wszelkich spraw naszych? 

Komedii mojej, Naijaśniejszy Panie, nie pozwolono korzystać z dobroci 
Waszej Królewskiej Mości. Próżno ogłosiłem ją po tytułem „Szalbierza" 
i przebrałem tę osobistość w szaty wytwornego światowca; próżno wyposa
żyłem go w mały kapelusik, długie włosy, wielką kryzę, szpadę i w mnogość 
koronek; próżno złagodziłem rzecz w wielu ustępach i usunąłem troskliwie 
wszystko, co wedle mego uznania mogłoby posłużyć za cień pretekstu 
sławetnym oryginałom skreślonego przeze mnie portretu: wszystko nie 
zdało się na nic. Klika zwietrzyła rychło niebezpieczeństwo, jakie jej 
zagraża. Intrydze udało się dotrzeć do osób, które w każdej innej sprawie 
szczycą się tym, iż żadna intryga nie ma do nich przystępu. Ledwie komedia 
moja pojawiła się na scenie, ściągnęła na siebie natychmiast gromy władzy, 
przed którą nie pozostaje nam nic, jak tylko ze czcią uchylić czoła. Jedyną 
rzeczą, którą mogłem uczynić w owej potrzebie, aby przynajmniej siebie 
samego ratować od wybuchu burzy, było powiedzieć, że Wasza Królewska 
Mość raczyła mi zezwolić na to przedstawienie; nie sądziłem zaś, aby mi 
trzeba było jeszcze starać się o pozwolenie u innych osób, skoro zakaz 
leżał również wyłącznie w mocy Waszej Królewskiej Mości . 

Nie wątpię ani na chwilę, Naijaśniejszy Panie, że ludzie, których odmalo
wałem w mej komedii, poruszą u Waszej Królewskiej Mości wszystkie 
sprężyny i wciągną do swego obozu, jak już przedtem uczynili, ludzi 
naprawdę czcigodnych, a tym łatwiejszych do zbałamucenia, ile że sądzą 
innych wedle siebie. Obłudnicy posiadają sztukę zabarwiania pięknymi 
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kolorami wszystkich swych intencji. Co bądź by się silili udawać, nie 
troska o dobro Boga porusza ich z pewnością tutaj, dość jasno to pokazali 
cierpiąc rozmaite komedie, które tylekroć wystawiono publicznie, i to 
bez słówka protestu z ich strony. Tamte sztuki godzą jedynie w pobożność 
i wiarę, rzeczy, które tym panom najmniej leżą na sercu : ta, przeciwnie, 
dotyka i chłoszcze ich samych; i tego nie mogą ścierpieć . Nie mogą mi 
przebaczyć, iż odsłaniam ich szalbierstwa przed oczami świata; toteż 
jestem pewny, nie omieszkają powiedzieć Waszej Królewskiej Mości, 
że moja komedia wywołała u wszystkich zgorszenie. Jednak szczerą prawdą 
jest, Najjaśniejszy Panie, że cały Paryż zgorszony był jedynie zakazem jej 
grania i że najbardziej skrupulatni ludzie uważali wystawienie tej sztuki ia 
rzecz pożyteczną i zbawienną. Powszechnie dziwiono się, iż osoby znane 
z zacności do tego stopnia ulegają wpływom ludzi, którzy powinni być 
przedmiotem wstrętu dla całego świata i którzy obcy są wręcz uczuciom 
prawdziwej pobożności, mimo że je głośno wyznają . 
Oczekuję z uszanowaniem wyroku, jaki Wasza Królewska Mość raczy 

wydać w tej sprawie; lecz to pewna, Najjaśniejszy Panie, iż trzeba mi 
będzie w ogóle zaniechać pisania komedii, jeżeli świętoszki mają zostać 
górą. Zwycięstwo to da im niejako prawo prześladowania mnie więcej niż 
poprzednio: niebawem gotowi będą zaczepiać najniewinniejsze rzeczy, 
za to tylko, iż wyszły spod mojego pióra. 

Oby dobroć Twoja, Najjaśniejszy Panie, raczyła udzielić mi swej pomocy 
przeciw ich zatrutej wściekłości! i obym mógł, za Jej powrotem z wyprawy 
tak pełnej chwały, umilić Waszej Królewskiej Mości wytchnienie po tylu 
zwycięstwach, dostarczyć Jej niewinnej rozrywki po tak wspaniałych 
dziełach i pobudzić do śmiechu monarchę, który budzi drżenie w całej 
Europie. 

Prze/. T. Żeleński - Boy 

Wy macie doń urazę i każde się boczy, 
Że wam, bez żadnych względów, prawdę rąbie w oczy. 
Grzech budzi w jego sercu nienawiść zawziętą, 
A celem jego kroczyć niebios drogą świętą . 

Akt I, scena I 
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Pierre Aiine Touchard 

„ŚWIĘTOSZEK" 

Zabawy następowały jedna po drugiej w atmosferze młodości, radości 
i beztroski, gdy siódmego dnia, 12 maja 1664 r., Molier priedstawił trzy 
akty „Świętoszka". Trudno sobie wyobrazić zaniepokojenie, które 
nagle ogarnęło wszystkich. Obecność króla przeszkodziła prawdopo
dobnie wyraźnemu jego zamanifestowaniu, ale nikt się nie zdziwił, gdy 
w ciągu najbliższych dni potężne Towarzystwo Świętego Sakramentu 
interweniowało u króla i uzyskało zakaz wystawiania sztuki w Pałacu 
Królewskim. Jak gdyby nagle rozdarła się zasłona i ukazało się inne oblicze 
autora „Małżeństwa z musu", który widać nie był tylko „zabawiaczem 
króla". Jeden z duchownych nie zawahał się nazwać Moliera „demonem 
wcielonym", „przyodzianym w szaty człowieka" i „największym bezbożni
kiem i libertynem, jakiego dotąd wydały wieki". Wobec takiego niebezpie
czeństwa małe zawiści wzniecone przez „Szkołę żon" wydawały się igraszką 
aktorów komicznych i ludzi bez znaczenia. 

Po raz pierwszy Molier przemówił gromkim głosem. Odpowiedziały mu 
pioruny anatem. Sytuacja była poważna, ponieważ młody król, który był 
tak dobrym wspólnikiem, gdy w grę wchodziły tylko sprawy serca, stchórzył 
wobec pogróżek kościoła . Molier stwierdził nagle, że jest całkowicie sam 
i dostępny ciosom. Jednakże trudno przypuścić, że nie zdawał sobie sprawy 
z powagi i ryzyka gry, w którą się zaangażował. ( ... ) 

„Świętoszek" jest jeszcze dziełem młodości i walki. Molierowi nie chodzi 
tu o ukazanie ułomności ludzkich, lecz o obraz społeczeństwa jego czasów 
i obraz ustalonego układu struktur społecznych. Z tego względu i ta sztuka, 
i „Don Juan" są utworami nieskończenie bardziej rewolucyjnymi niż „We
sele Figara". Jest to oskarżenie ustroju społecznego, ponieważ społeczeńs
two XVII wieku opiera się wciąż jeszcze na szlachcie i duchowieństwie. 
W „Świętoszku" przeciwstawia autor uczciwość rodziny mieszczańskiej 
(której moralność jest tak surowa, że uważa się za przestępstwo niewinną 
kokieterię młodej kobiety) zgubnej wiedzy, za pomocą której intrygant 
nadużywa autorytetu religii, aby wywieść w pole i zrujnować głowę ro-

Tak jest; mam na myśli 
Tartufa z domem naszym złączyć jeszcze ściślej; 
Będzie twoim małżonkiem; rzecz postanowiona. 

Akt Il, scena 2 
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dziny. Jeżeli kościół zareagował z taką nienaw1sc1ą, chociaż przec1ez 
tylko jeden z jego członków został wzięty pod obstrzał (zdaje się że w pie
rwszej wersji „Swiętoszek" był rzeczywiście przedstawicielem kleru), to 
dlatego że ogrom zła, które toczyło go skrycie, i wiedział, że mimo istnie
nia wielu duchownych o głębokiej religijności Tartufe na dworze 
i na codzień nie jest wyjątkiem; że sam sposób rozdzielania beneficjów 
kościelnych sprzyja w gorszący sposób mnożeniu karierowiczów. ( ... ) 
Może reakcja duchowieństwa byłaby mniej gwałtowna, i mniej nik

czemna, gdyby sztuka nie okazała się tak znakomita. Molier wzniósł się 
tu do powagi moralisty, a dzieło samo świadczyło o zdumiewającym 
opanowaniu środków artystycznych, zaczynało się bowiem w atmosferze 
fantazji pełnej uroku i odprężenia, aby niepostrzeżenie przejść do grozy 
anatemy. Dwa pierwsze akty są chyba najdoskonalszym w naszym teatrze 
obrazem rodziny mieszczańskiej - z jej pogodą zaklócaną czasem małymi 
dramatami, z postacią babki jeszcze budzącej postrach, ale już trakto
wanej z uśmiechem, z ojcem, który pozostaje mimo swego niezrozumiałego 
kaprysu szanowaną i kochaną głową rodziny, z dziećmi zakochanymi i ich 
uroczymi zwadami, wreszcie - -re sługą, którą rozrywki młodej macochy 
napełniają nieco komicznym niepokojem, a wszystko to skąpane jest 
w pewnego rodzaju spokojnej czułości. Dalecy tu jesteśmy od przesadnego 
komizmu „Szkoły żon", w której zawsze daje się wyczuć farsę. Współ
cześni musieli zareagować bezpośrednio na tę zmianę rejestru, jak gdyby 
autor nagle wzniósł się na drabinie społecznej i okazał się bardziej godny 
uznania przez mieszczaństwo. Wtedy właśnie wybucha akt trzeci. W sposób 
nieprzewidziany autorytet ojca zostaje wystawiony na próbę przez syna, 
któremu oburzenie wyrywa z głębi duszy krzyk buntu, następnie przez 
żonę pewną, że będzie mogła spokojnie prowadzić swą grę, a odkrywającą 
z przerażeniem, do jakiego stopnia jej dzielny mąż został omotany ma
chinacjami oszusta. Ten trzeci akt „Swiętoszka" jest oskarżeniem całej 
hierarchii społecznej, demistyfikacją władcy. Bardziej niż nikc-remność 
Tartufe'a uderza nas w tej sztuce ukazany bez osłonek obraz sytuacji, 
która powstaje w wyniku odsunięcia od władzy Judzi „wielkich": świado
mość doznanej „krzywdy" łączy się u nich z gwałtowną nienawiścią 
i wzmaga ją. 

Literatura francuska. Pod red. A. Adam, G. Lerminier, 
E. Morot-Sir. Przeł. A. Żarska. Wwa 1974 PWN t. I 
s. 464-467 

Niechaj niebo dla ciebie, pani, najłaskawsze 
Zdrowiem ciała i duszy obdarza ci{ zawsze 
I niechaj błogosławieństw tyle ci przysporzy, 
Ile ich pragnie dla cię nędzny sługa boży. 

Akt hl, scena 3 
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Jeden świętoszek? Ależ jest ich cale gniazdo; jeden nie by/by niczym groźnym: 
toteż rozmyślnie pokaza/ Molier świętoszka we wszystkich odmianach i w 
całej sołidorności gatunku : jest Tartufe, jest pani Pernełle, jest pan Zgoda, 
jest wreszcie - chociaż nie pokazany na scenie, ale dobrze nam znajomy -
służący Wawrzyniec i nawet Dafne i Oranta, których portrety z umysłu daje 
Molier ustami Doryny. Jest wreszcie Orgon, który nie jest obłudnikiem ani 
szalbierzem (francuski ty tul sztuki brzmi L 'imposteur), ale jest przecież -
z laski Tartufe'a - niewątpliwym świętoszkiem. W tym geniusz Moliera :. 
skąpcem jest się w pojedynkę, ale świętoszkostwo to sprawa całej konfraterni 
i w calq też konfraternię Molier godził. 

• 

Odwaga Moliera i nieustępliwość, jakie okazal w swojej karierze paryskiej 
to jego Ga/ileuszowe „e pur si muove!", bo też w wesołej na pozór a w istocie 
niebezpiecznej i dramatycznej wojnie, którą toczył, ten tyralier śmiechu był 
sojusznikiem najśmielszych myślą duchów epoki. Nie ma zakątka społe
czeństwa, którego by Molier nie oświetlił swoim uśmiechem, nie ma okna, 
którego by nie wybił, aby wpuścić powietrze. Nie każdemu powie to sam 
tekst jego komedyj, spowity w konwenans i w taktyczne ostrożności, które 
mogą dziś zmylić, ale które nie mylily współczesnych; dowodem burze, 
jakie towarzyszyły wielkiemu okresowi twórczości Moliera, bitwa o „Szkołę 
żon", kilkoletnia walka o „Świętoszka", niemożność utrzymania na scenie 
„Don Juana'', straszliwa gorycz „Mizantropa". Trudno również ściśle 
odważyć na szali udział Moliera w przeobrażeniu się społeczeństwa, w kształ
towaniu się nowego świata: ale niech tu posłużą za mol/o znane słowa pewnego 
wielkiego lekarza, który powiedział, że Molier „drwinami swoimi z senesu 
i z puszczania krwi ocalił życie większej ilości ludzi niż Jenner wynalazkiem 
szczepienia ospy".Można by to przenieść na wszystkie dziedziny, które 
Molier odkazi/ swoim śmiechem. 

TADEUSZ ŻELEŃSKl-BOY 

Słowem, brać tych skrupułów nie trzeba dosłownie. 
Wszak wiedzieć nikt nie będzie, a niech pani wierzy, 
Że zło naszych postępków w ich rozgłosie leży. 
Zgorszenie świata, oto co sumienie gniecie, 
I wcale ten nie grzeszy, kto grzeszy w sekrecie. 

Akt IV, scena 5 
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