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Maria Prussak 
Cóż to jest prawda? 

ł Już od pierwszej sceny wS<ystko jest 
jasne. Zgorszona matka Organa, gospodarza 
domu, pełna krytycznych uwag przeplatanych 

„ dobrymi radami " , nie dopuszcza nikogo 
do głosu. Inni wypowiadają ledwie zaimki, 

spójniki, słowa jednosylabowe. W ten sposób 

wszyscy domownicy są przedstawieni przez 
nią w krzywym zwierciadle i nie mogą nic 



powiedzieć na swoją obronę, bo i tak nie zostaną wysłuchani. Wszyscy 
prócz jednego, prócz Tartuffe' a, nieobecnego podczas tej rozmowy. Od 
początku jednak nie mamy wątpliwości, że zarzuty Pani Pernelle są 
wymyślone, a tak wychwalany Tartuffe musi być chytrym obłudnikiem . 
Od razu też jesteśmy poinformowani, co, a raczej kto, jest celem jego 
intryg. Prosty sąd służącej bezbłędnie t rafia w sedno - Tartuffe, udając 
poboż ność, chciałby uwieść panią domu. Nie mamy żadnego problemu 
z rozpoznaniem, po czyjej stron ie trzeba się opowiedzieć. Ta łatwość 
formułowania ocen może bu dz ić niepokój, czy świat komedii jest 
rzeczywiście czarno-biały? Wydaje się, że tak. Oczywistość klarownych 
wywodów Doryny, uwydatniona jeszcze dodanym w didaskaliach 
autorskim komentarzem „mówi to służąca", jest kontrastem dla 

pokrętnych argumentów oszusta, też uzupełnionych dopowiedzeniem: 
„mówi to łotr" . Ta k jakby sam autor nie miał pewności, czy i słuchacz 
nie da się zwieść pokrętnej kazuistyce jego bohatera, i postanowił nim 

pokierować. 

My, myślący samodzielnie, jesteśmy pewni, że nie potrzebujemy 

takich podpowiedzi. Kiedy służąca jasno tłumaczy, na czym polegają 
nienormalne stosunki, jakie zapanowały w domu Organa, z ulgą 
słyszymy, że wszyscy poza nim i jego matką sądzą to samo. Bez trudu 
przyznajemy im rację. Utwierdza nas w tym sam Orgon, który w kolejnej 
scenie demonstruje, jak bardzo człowiek może ulec zaślepieniu . Łatwo 

śmiać się razem z przekonanymi z tych, o których wspólnie myślimy źle, 
czasem tylko z przerażeniem, do czego doprowadzi ich bezwzględność. 
Jeśli komuś nie brakuje wyobraźni, potrafi przewidzieć konsekwencje 
tej sytuacji. Pewni, że słuszność jest po naszej stronie, możemy 
jednak zlekceważyć wagę problemu. Skoro domownicy, z wyjątkiem 

otumanionego Organa i jego matki, tak dobrze wszystko rozumieją, 
a my jesteśmy z nimi zgodni, trzeba pytać dlaczego. Dlaczego 

wszystkie próby perswazji i oczywiste dowody oszustwa obracają się 

na niekorzyść obrońców sensu, a zdesperowany Orgon postanawia 
nagiąć rzeczywistość do swoich fałszywych wyobrażeń i żeniąc córkę 
z Tartuffe'em sprawić, żeby fałsz stał się prawdą? Dlaczego trwa to tak 

długo i nikt nie potrafi powstrzymać katastrofy? 

Nie o to więc chodzi, że Molier napisał staroświecką satyrę, 
w której jaskrawo rysuje wady ludzkich charakterów, wyśmiewa, 

piętnuje, kompromituje . W końcu tak samo wyśmiewają , piętnują, 

kompromitują Tartuffe ' a bohaterowie jego komedii . Ale co z tego? Robią 
to bez rezultatu, albo raczej ze zgubnymi dla siebie skutkami . Jeśli autor, 
a za nim teatr, będą tylko wyśmiewać i piętnować, wpadną w tę samą 
pułapkę. A w rezultacie wraz z nimi także my, pewni swoich racji, okażemy 

się rozpaczliwie bezradni. Jeśli czytać tekst Mol iera dydaktycznie, brzmi 
trochę tak jak rezonerskie tyrady Kleanta. Co z tego, że ma rację, skoro 
ta racja jest tak bardzo nieskuteczna. Problem teatru, który wystawia 
Tartuffe 'a albo Szalbierza, może okazać się taki sam, jak problem 

przedstawiony. Polega na pytaniu, czy istnieją racjonalne argumenty 
zdolne skompromitować najoczywistsze kłamstwa, skoro pierwszym 
sukcesem kłamstwa jest zawieszenie zasady racjonalności. 

Od początku wiemy, gdzie jest prawda a gdzie fałsz, kto 
kłamie, a kto ma rację, kto jest po prostu zły, kto naiwny, kto porywczy, 

a kto zwyczajnie szlachetny. Molier nie dał swoim bohaterom 
skomplikowanych, powi kłanych osobowości, nie każe doszukiwać się 

ukryt ych motywów ich dz i ałań, nie prowadzi z nami podwójnej gry. Jeśli 
wszystko w przebiegu akcji wydaje się oczywiste, to czy jest tu miejsce 
na niepokój? Z bezpiecznej pewności siebie ciągle wytrąca nas pytanie 
o przyczyny i mechanizm takiego uw i kłania. Skoro wszystko jest takie 

jasne, dlaczego prawda nie zwycięża? Jeśli tak łatwo się domyślić, jakie 
są zamiary intryganta, dlaczego nie można im przeszkodzić, dlaczego 

bez trudu zdołał zdominować otoczenie, wszystko obrócić na swoją 
korzyść i każdego, kto zechce mu się przeciwstawić, uczynić elementem 

cynicznej gry? Jak to możliwe, że komediowa na pozór sytuacja w końcu 
budzi grozę? 

W pierwszej już scenie w retorycznym ferworze Pani Pernelle 
ujawn ia prawdziwe przyczyny swojego oburzenia : 

Być może w sumie nic się tu nie dzieje. 
Ale się mówi o tym, a to żle jest . 



W jej - i n ie ty lko jej - św iec ie naj ważni ej sze są pozory. Gra w pozorne 
wartośc i l eży u podstaw dramatycznego konfli kt u. Ta rtuffe zwiódł matkę 
i syna, bo do mistrzostwa doprowadz ił tę grę i wcale tego nie ukrywa . 
Wprost przedstawia Elmi rze własną definicję dobra i zła: 

Zło iest w tym tylko, ze się to rozgrasza; 
Sianie zgorszenia iest obrazą Nieba, 
Zeby nie grzeszyc, cicho grzeszyć trzeba . 

W jego wizji świata Bog u, tak samo jak ludziom, za l eży t ylko na pozorach . 
Skoro tak, łatwo podporządkować innych wła s nym planom . Prawdziwa 
ocena wydarzeń nie istnieje. Wystarczy uruchomić t en mechanizm. 
żeby porozumienie przestało być możl i we . Ju ż od pierwszej sceny 
widać, że w tym świecie coś się stało ze słowami, utraciły czyte lność 
i przejrzystość, zawsze mogą znaczyć wbrew swemu podstawowemu 
sensowi . Wystarczy z ręcznie poddać je m an ipu lacji. Proste, racjonalne 
argumenty zawsze można rozbić o mur fałszywej retoryki. 

Kiedy słowa stają s i ę elementem gry i strateg ii, p rzestaj ą być 

zakorzenione w sensie, a kształtowana przez nie rzeczyw isto ść nabiera 
znam ion absurdu. Bohaterowie Mol iera zostali przez tę grę całkowicie 
zniewo len i, nie potrafią si ę z nią zmierzyć . Sile pozorów nie sposób 
przeciwstawić mocy prawdy, bo słowa oddziel iły s i ę od prawdy. Nie 
wiadomo, jak się do niej odwołać, skoro narzędziem oszustwa stał 

się język religi jny, któ ry, ja kby się wydawało, powi nien być prawdziwy 
z samej swojej istoty. Członkowie rodziny Orgona sa mi wpa daj ą w pułapkę 
obezwładnionych słów. Kiedy pró bują mówić o niezafałszowa nej 

pobożnośc i , ich słuszne argumenty brzmią jak pusta retoryka. W końcu 
sam i też nie umiej ą si ę dogadać - jak Marianna i Wal ery, którzy z lęku 
przed odrzuceniem nie potra fią wypowiedzieć tego, co naprawdę 

myślą. Kiedy uruc hom i s ię mechanizm intrygi, wszyscy za czynaj ą mu 
ulegać. Wydaje się, że nic nie można mu przec iwstawić i nie da s i ę go 
zatrzymać . Pod koniec dramatu, j u ż po zdemaskowaniu oszusta, Orgon 
usiłuje wytłumaczyć matce , co się sta ło , i wpada w sytuację jeszcze 



bardziej absurdalną niż ta , w jakiej uprzednio sam stawiał żonę i dzieci. 
Ich dialog przypomina rozmowę głuchych: 

ORGON 

Patrzyłem na to własnymi oczami 
PANI PERNELLE 

Bowiem obmowa nie zna żadnych granic. 
ORGON 

Matko, za chwilę wścieknę się; powtarzam: 
Na własne oczy widziałem zbrodniarza. 
PANI PERNELLE 

Języki jadem tryskają dokoła, 
Na tym padole nic im ujść nie zdoła . 

Nawet komornik, który przychodzi zająć dom, przedstawia s ię dość 

przewrotnie : 

Przykrości mu swym przyjściem nie wyrządzę, 
Nawet przyjemność sprawię mu, jak sądzę . 

Potem, jak gdyby nigdy nic, prosi Niebo o błogosławieństwo dla Organa 

i powołuje się na życzliwość, jaką okazywał mu jego ojciec. Kiedy doszło 

do katastrofy, też i Kleant przejmuje strategię Tartuffe'a . Już nie mówi 
o sensie i prawdzie, ale o pragmatyce i skuteczności obrony. Wygląda 
na to, że Tartuffe tylko po mistrzowsku i z bezwzględną konsekwencją 

rozwinął sposób bycia właściwy wszystkim bohaterom dramatu. 

U podstaw działań szalbierza nie ma ani buntu , ani 

gwałtownego bluźnierstwa . Nie ma w nim żadnego dramatyzmu prócz 
bezwzględnego dążenia do własnych wyłącznie korzyści. Jest natomiast 
płaski i pozbawiony metafizycznego wymiaru nihilizm oszusta, który 
włączając Niebo do swojej gry wie dobrze, że prawa stanowi ten, kto 
zdoła nimi zręcznie manipulować i żadne „Niebo" o nie się nie upomni. 



Z pełną otwartością wyznał te zasady Elmirze, żeby p rzeciągnąć ją na 
swoją stronę i uwo lnić od ewentualnych wyrzutów sumienia: 

Jeśli jedyną przeszkodą jest Niebo, 
Dla mnie usunąć ją, to nic wielkiego, 
Tym serca sobie krępować nie trzeba. 

Słowo sumienie w jego języku nie występuje. O sumien iu mówi tu t y lko 
Doryna, jak przypomina nam autor - służąca , osoba spoza wyższej 

sfery. Jedyna, która nie daje si ę wciągnąć w ża d ną grę i jeszcze prostuje 
bezmyślne nieporozu mienia . Przypomni też sobie o ni m Orgon . Jed nak 
dopiero wtedy, kiedy okaże się, że nie mogąc u nieść ciężaru tajemnicy 
pow ierzył ją oszustowi i zdradz i ł przyjaciela, który mu za ufał. I w końcu 
Kleant w finale dramatu chyba zbyt pochopnie s ądzi , że wyrzuty 
sumienia będą wysta rczająco surową karą dla zdrajcy. Ale jego wiara 

w możliwość nawrócenia zbrodniarza brzmi, jak wszelkie uprzednie 
wywody, zbyt bezbarwni e, żeby dost rzec w niej coś innego niż próbę 

zbawien ia św i ata przez retoryczne wywody. 

Ta rtuffe, łajd ak bez sumienia , w całym dramacie za chowuje 
się tak, jakby był pewien, że nie istnieje nic poza mani pu lacją . I na 
pozór przeb ieg wydarzeń potw ierdza tę pewność . Niewiele wnosi tu 
optymistyczny fin ał komedii. Organa i jego rodzi n ę uratowała szlachetna 

decyzja Króla, który przeniknął fałszywe intencje, wybaczył błądzącym, 

zdemaskował i ukarał kłamcę , zaw ieszając prawne konsekwencje 
pochopnych decyzji jego dobroczyńcy. To rozwiąza n ie sprawdza się 

w teatrze. Poza teatrem jednak zwykle nie pojawia się sprawiedliwy 
władca, który ukarze złyc h , skarci zbłąka nych, wszystko naprawi 

i obroni nas przed naszymi własnymi błęda mi. Mo lier też wie, że życiem 
społecznym rządzą nieżyczl i we mechanizmy a nie wspaniałomyślna 
interwencja władców. Toteż łagod ny optymizm cudownego zakończenia 

ra czej jeszcze bardziej wyostrza to, co chce na m uśw ia dom ić. Bardzo 
dokład nie pokazuje, że mechanizm uwi kłania w grę pozorów zaczyna się 



od chwili, kiedy kłam ca zostan ie dopuszczony do głosu i zyska posłuch. 
Późni ej niemal nie ma sposobu, źeby się z niego wyplątać . Wina leźy 
w ięc po st ro nie uczciwych ludzi . 

Znowu wraca podstawowy problem - ja k to się dzieje, źe cyniczny 
man ipulator tak ła two umie podporządkowa ć sobie naiwnych i zniszczyć 
ich źyc ie. Dlaczego zawsze znajdzie s i ę ktoś, ten pierwszy łatwowierny, 

kto si ę da nabrać na jego intrygi? Kluczową i zaga d kową postacią 
jest w tym dramac ie Orgon, nie Tartuffe . Trud no znaleźć odpowiedź 
na postawione wp rost pytanie, dlaczego większym zaufaniem darzy 
Tartuffe 'a ni ż wszyst kich członków własnej rodz iny. Nic nie wiemy o tym, 
jak kształtowały s i ę wcześniej ich wzajemne stosunki. Nie były chyba 
złe, skoro c iągle wszystkich t ak bardzo za s kakują jego reakcje. Istotą jest 
więc co innego - siła przekonywan ia fa łszowanej po bożności, t ak wielka, 
źe pozorna prawda udawanych słów i gestów moźe stać się mocniejsza 
od najserdeczniejszych nawet wi ęz i z n aj bl i ższy mi. Za sprawą fałszywej 
ideologii spokojn ie fu n kcjon uj ący, ja koś u porządkowany świat zaczyna 
ul eg ać rozpadow i. Na tym polega między innymi groza tej sytuacji. Na 

łatwości destrukcji. 
Konfli kt dramatyczny Tartuffe 'a albo Sza lbierza nie wyni ka wi ęc 

z charakte ru bohaterów dramatu. Tkwi głębiej, zaczyna się od tego, 

ja k pojmują oni relig ijny wymiar swoj ego istnienia . Dopiero w finale, 
j uż po katast rofie , Orgon p rzypomn iał sob ie, że nie radz i ł sobie 

z własnym sumieniem i chyba stąd się to wszystko wzięło . Od ucieczki 
od sumienia czy li od powiedzia l noś c i, ale przede wszystkim od lęku 

przed samodzielnością w spotkaniu z Niebem . Przychodzą więc na myśl 

wyj aśn ieni a najp rostsze . Łatwo zwi eść kog oś, dla kogo istotą religijności 
jest forma , kto nie przeżywa jej w wym iarze duchowym. Tworzy więc 

Niebo na swoją m iarę , trudno rozpoznać tam Boga - nie przypadkiem 
słowo Bóg t ak rzadko pada w tym dramacie i tylko na początku. Zamiast 

o Bogu , mówi si ę właś nie o Niebie, a więc o czymś, co jest m iejscem, 
przestrzenią, a nie osobą . Ta ki c złowiek jak Organ szuka tego, co 

widoczne, zewnętrzne, i n ie jest w stanie rozpoznać istotnej treści 

sfałszowanych znaków. J eś l i t raf i na kogoś o silniejszej osobowości, 
z ul gą pozwoli mu wypełnić swoje niebo fałszywym i bożkami, które nie 

dają poczucia bezpieczeństwa. Przeciwnie, budzą strach . Lęk przed 
fałszywymi bożkami wydaje człow i eka w ręce szalbierzy. Tu był początek 
katastrofy, do której miało dojść w finale. 



Jan Kott 
O współczesnościach Moliera 

ł Baudouin swoją polską przeróbkę Tartuffe'a nazwał 
Świętoszkiem Zmyślonym. „Zmyś l ony" w osiemnastowiecznej 
polszczyźnie znaczył „fałszywy". Ale co to właściwie znaczy: 
fałszywy świętoszek? Świętoszek udaje człowieka pobożnego, 
udaje, a więc nim nie jest. Francuski j ęzyk jest ba rdz iej precyzyjny; 
un faux devot to jest właśni e świętoszek. Fałszywy św i ętoszek to 
byłby un faux faux devot. Fałszywy świętosze k to znaczy ktoś, 
kto udaje świętoszka, a więc nap rawdę nim nie jest. Wydaje się , 

że Baudouin chyba nieświadom i e utrafił w istotę dwuznaczności 

Molierowskiego Ta rtu ffe'a. 



Tartuffe Molierowski jest świętoszkiem pozornym . Namiętności są 
w ni m sil niejsze od maski, ja ką p rzybrał. Wszystkie namiętności: 
władza. pie ni ądze i kobiety. Wszystkie nam iętności, a wię c musi 
p rzegrać . Ale może właśn i e dlatego Tartuffe jest świętoszkiem 
prawdziwszym od małych rzeczywistych świętoszków. Tartuffe 
przyna leży jednocześn ie do dramatu i farsy. j est fascyn ując y, 

bo jego twa rz prawdziwsza jest od maski. W tym jest wielkość 
Moliera . 

Molierowski Tartuffe ma błyszczące, czerwone policzki. 
Ale wie l ozna czność jest nawet w jego fi zycznej postaci. 
Tradycja teatralna przekazała nam bardzo róż nych Tartuffe'ów. 
Widziałem Tartuffe'ów potężnych i nalanych tłuszczem albo 
chudych, zgarb ionych, o bladych t wa rzach . Ale zawsze Tartuffe 
w teatrze był starszy od młodej pani Organowej. I zawsze był 
ob l eśny, jakby lepki. Zaskoczeniem było dopiero przedstawienie 
Świętoszka przed siedmiu laty w warszawskiej Szkole Teatralnej. 
Szkolne przedstawienia są rzadko n iespodz i a n ką , jeszcze rzadziej 
odkryciem. Ten teatral ny warsztat nagle odkrył mi nowego 
Świętoszka. 

Tartuffe'a g rał młody, szczupły chłopak o pociągłej 

t warzyczce. M iał na sobie coś w rodzaju fioletowej komeżki , 

wyglądał jak ministrant czy młody zakryst ian. Był bardzo miękki 
i pełen wdzię ku. Trochę mi przypominał Gerard Phi lipe'a. Ale 
komu by p rzyszło do głowy obsadz ić Gerard Ph ilipe 'a w roli 
Tartuffe'a? Tego wieczoru w młodym świętoszku zobaczyłem 

Stendhalowskiego Juliana Sorela ćwiczącego s i ę w sztuce obłudy 
w seminarium duchownym. Tartuffe był pełnym ni epokoj ącego 
i niebezpiecznego uroku młodym chłopcem, który zaleca się 

do dojrzałej kobiety. Jak Juli an Sorel do pani de Renal. Nie był 
hipokrytą, narzu cił sobie dyscyp linę obłudy ja ko ćwiczen i e 

woli. Był właśnie świętoszki em fałszywym. Chc iał zdobyć świat. 

pieniądze i kobiety. Miał w sobie coś z drugiego wcie lenia Don 
j uana, który ta kże przybrał maskę obłudy. Don j uana na pi sał 

przecież Molier zaraz po Świętoszku . Ten Tartuffe był już małym 
demonem w masce konformisty. 



Może ta k bardzo nie należy l ekceważyć sądów krytyków 
t eatral nych i l iterackich . Dawno już Th ibaudet zwróci ł uwagę 

na pokrewieństwo Juli ana Sorela z Mo lierowskim Ta rtuffe'em. 
Auerbach pi sze o ok rucieństwie Organ a. Wiara jest dla niego t ylko 
usprawiedl iwieniem rodzin nej t yranii, jaka uprawia. Organ wydaje 
się groźniejszy od Tartuffe'a. Jest tylko pozorn ie oszukany i chyba 
t y lko pozornie może szukać usprawied l iwień w swojej naiwności 
czy nawet dobrej wierze. Myślę, że Molier bardz iej nien awidził 
Organa od Tartuffe'a. Organ jest gigantyczny w swojej głupoc ie 

jak Pere Ubu. Jest mieszczan inem przykładnym jak Pere Ubu. 
Tyle t ylko, że Pere Ubu został królem. Wyobraźc ie sobie teraz 
Organa jako absolutnego władcę. Chc i ałbym kiedyś zobaczyć 

w teatrze Molierowskiego Świętoszka z Ju li anem Sore lem i Ojcem 
Ubu w ro lach głównyc h. Od Świętoszka zaczyna si ę Molier, kt óry 
fascynuje i c i ągle niepokoi. 

Jan Kott, O wspófczesnościach Moliera. „Twó rczość" 1966. nr 10. 
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ks. Tomasz Węcławski 
Religia i hedonizm 

Poproszono mnie, żebym powiedz iał 

kilka stów o religii i hedonizmie. Powiem 
najpierw tak: jest pewien fatalny gatunek 
religijnego estetyzmu są obszary 
religijności zestetyzowanej do granic 
mdłości. Takiej, która opiera się w istocie 

tylko na zapewnian iu sobie doznań -
choćby motywy, intencje i zamiary takiego 
postępowania wydawały się naprawdę 

religijne. Cokolwiek zresztą zostaje 
poproszone o „dostarczanie przeżyć", 

bardzo szybko degeneruje s i ę , choćby byto 

najbardz iej wzniosłą religią. 
Nie znaczy to. że religia miałaby być 

wyprana z wszelkich dozna ń. Co ludzie 
robią wokóf siebie i dla siebie, to dostarcza 
im doznań . Chodzi jednak o to, j a k 
owych doznań chcemy - czy tak, jak są 

w rzeczy samej, czy tak, jak miałyby 

naszym zdaniem być (dla nas). Warto 
zdać sobie zarazem sprawę, jak fatwo 

doznan ia i estetyki religijne degenerują 
się same, kiedy słabnie to, co stanowi 

sedno religijnej twórczośc i , a w to 

miejsce wchodzi nieustanne odtwarzanie 

i powielanie motywów (mniej lub bardziej 
pobożnych). Jeszcze bardziej warto 
zdać sobie sprawę, jak łatwo „wzniosłe" 

religijne uzasadnienie przykrywa 
i (z pozoru) usprawied liwia banalny 

konsumpcjonizm kolekcjonowanie 
przeżyć i uczuć , o których zawsze można 



powiedzieć, że są „wartościowe. bo religijne" (a przynajmniej tak się 
wydaje ich kolekcjonerom). 
Jednakże to jeszcze stosunkowo niegrożna postać nieszczęścia , 

powstającego kiedy religia ma służyć zaspokojeniu ludzkich potrzeb 
i pragnień - choćby i „wyższych". Jest coś groźniejszego i to właśnie 

z całą mdlącą beznadzieją pozwala s ię dostrzec w postaci Tartuffe'a . 
Może najsilniejszym motywem „religijnym" tej postaci jest jej zupełne 

oderwanie od jakiegokolwiek ostatecznego punktu odniesienia poza 
własnym doraźnym celem. Wszystko jest temu podporządkowane. 

Pobożność stała się t y lko jednym z odcinków k lawiatury, na której 

wygrywa się własne zaspokojenie. Może się to wydać całkowicie 

przerysowaną ka rykaturą, tego co dzieje się w ludziach poważnie 
religijnych (a nie w takich manipulantach, jak Tartuffe). ale jak każda 
karykatura i ta pokazuje, gdzie tkwi możliwa przyczyna nieszczęścia. 
Czy nie jest tak, że „wyższy" cel i z samej zasady wartościowe 
uzasadnienie wszystkiego, co dzieje się w życiu religijnym, pozwala 

zaistnieć nie tylko manipulantom Tartuffom i temu, co osiągają, ale 

ta kże tym, którzy są manipulowani? Pozwala szybko osiągać coś, co 
ich w zupełności zaspokaja - ową łatwą błogość religijną, dostępną 

w obfitości materiału dostarczanego im przez „Tartuffów" - w szybko 

wyrażalnym słowie, zachowaniu czy obrazie. Dostarczanym ochoczo, 

niemalże na zamówienie, i podobnie ochoczo owo zamówienie 
przyjmującym i potwierdzającym . 

Nie mogę się oprzeć myśli, że owo „prosto" odzwierciedla już t y lko prostą 
sytuację symbiotyczną popytu i podaży. Żad nej re ligii, tylko „religijny" 
sztafaż. Ten sam mechanizm, powszechnie dziś stosowany ze względu 

na swą skuteczność na rynku reklam i nachalnego PR-u, te same proste

atrybuty: łatwość , wyrazistość, politurowana jed noznaczność . Wszystko 

ukryte pod pozorami „głębi" należącej się odbiorcy z samej zasady jego 
indywidualnej „dobroci", czyli dążenia do „wysokich " wartośc i . A zatem : 
wszyscy mamy prawo do świata przeżyć, także religijnych, wszak s ię one 
nam „należą" . Czy nie dlatego, skoro przychodzi ktoś lub coś, co nam jej 

daje - bierzemy bez wahania? Zwłaszcza, kiedy są ładnie opakowane, 

i zarazem bronią przed oskarżeniem o „łatwość" podania. Bo czynią to 
w sposób równie łatwy, jak łatwo istnieją, mówiąc: „należymy Ci się, 

choć znajdą się tacy, co zechcą Ci to odebrać właśnie w ten sposób: 
zohydzając to w Twoich oczach oskarżeniem o powierzchowność. Nie 

daj się temu". 
Dlatego tak trudno przetłumaczyć pani Pernelle, że to działa , i że ją 
wchłonęło na linii: „będę broniła atakowanych wartości i nie dam sobie 
wmów ić , że są byle jakie". Śmiejemy się z Tartuffe'a już t y le lat i tyle 
lat złość nas bierze na taniochę, która ciągle działa. Wiemy, że taniocha 
ta nie jest warta nawet tego, byśmy do jej rozbrajania używa l i wielkich 

słów, raczej nazwania wprost, obnażenia jej językiem adekwatnym 
do jej wartości. Ale nie chcemy, i słusznie, zniżyć się do jej poziomu, 
i ostatecznie nie zniżamy się i „ . przegrywamy, bo do teściowej Organa 
nie trafi j ęzyk psychologii czy filozofii - nazwie go wyrafinowanym 
i omotującym , bo on nie daje jeść, nie zaspokaja szybko i prosto, „nie 

przerywając snu". 
Wracamy do punktu wyjścia: idzie tu w istocie o to, by łatwo się najeść , 

by łatwo mieć dużo, choć przecież „ dużo" nie znaczy wartościowo. 

Poszukiwanie doznań żywi się łatwo dostępną ilo śc ią - choć dawno 
wiemy, że ilość nie chce przejść w jakość. 
I co z t ego, że to wiemy? Spój rzmy, jak to kwitnie. Jak trudno jest to 

rozbroić , na jak wielu poziomach działa - i jak skutecznie' Na przykładzie 

Tartuffe'a widzimy w czytelnej układance , jak jeden rozbrojony element 
pociąga za sobą argument następnego uzbrojonego elementu. Kiedy 
uda s ię rozbroić Elmirę, trudno rozbroić Organa. Kiedy uda s i ę Organa, 
trudno panią Pernelle. I tak bez końca . Czy pozostaje nam patrzeć na 
tę - obnażoną w pewnym momencie do cna - bezczelność, chichoczącą 

z naszej naiwności i sycącą się naszym zdziwieniem? Liczyć na cud: 

że znajdzie się sposób na zatrzymanie tej beznadziejnej karuzeli, bo 

zwykłymi środkami tego już nie można dokonać? 

Jeśl i rzeczywiście daliśmy się pokonać powierzchownej korzyści 

z (quasireligijnego) nasycenia, czyli hedonizmowi właśnie , cud przyjdzie, 
albo i nie. W komedii Moliera przychodzi, bo na tym polega cud komedii, 



ale życie to coś więcej niż oglądanie zakończeń typu „happy" . Molier 
o tym wie , i jego genialność polega na tym, że „cudownie" rozwiązując 
dramat puszcza do nas oko co do umowności rozwiązania. Bo co by 
było, gdyby król nie był tak przenikliwy, gdyby był ta ki ja k my? 
Z czym byśmy się ostali? I na co zdałby się nasz protest, skoro jest on 
wpisany w sam mechanizm obrony przed ,,łatwością rozwiązan i a". Owo 
wspomniane już „Nie daj się temu" - nie daj się przekonać temu, co 

widzisz, albo - kiedy jednak dasz się przekonać - śmiech w żywe oczy: 

„co mi zrobisz?". 
Pytanie, co z tym można zrobić, nie należy już do dziedziny łatwego 
poszu kiwania doznań . Skoro okrągłość działania tego mechanizmu 
polega na tym, że tworzy z zasady koherentną całość, pozostaje 
nam tylko liczyć na to, że on sam z siebie - jako że to działanie ludzi 
- popełni błąd. Na przykład błąd karykatury, stając się swoim własnym 

pośmiewiskiem. 

I tak często bywa, istnieje bowiem granica poza którą z „religii doznań" 

zostaje już tylko groteska. Ale nie liczmy na błąd, jak nie mogliśmy 
liczyć na cud „genialnego króla", który wszystko przewierci swymi 

mądrymi oczyma i powie, jak dziecko z bajki Andersena: „on jest nagi". 
Może lepiej jednak z góry nie ufać „politurowanym" wyjaśnieniom, 
rozwiązaniom, które łatwo objaśniają nam świat i sycą tak szybko, jak 

cukierek w mlecznej czekoladzie. By przyrządzić sobie pełne danie, 
trzeba się natrudzić o wiele więcej . A cukierek zostawmy na deser: 

przyjdzie chwila by i z tego się pośmiać . 

Mila n Kundera 

W języku codziennym pojęcie hedonizmu 

oznacza amoralną skłonność do używania 

życia, do życia wręcz rozpustnego. To 

oczywiste przekłamanie : Epikur. pierwszy 

wielki teoretyk przyjemności, pojmował 

życie szczęśliwe w sposób nadzwyczaj 

sceptyczny: przyjemności doznaje ten, 

kto nie cierpi. Podstawowym pojęciem 

hedonizmu jest zatem cierpienie : jesteśmy 

szczęśliwi o tyle, o ile umiemy odsunąć 

od siebie cierpienie; a że przyjemności 

przynoszą często więcej nieszczęść 

niż szczęścia, Epikur zaleca jedynie 

przyjemności ostrożne i skromne. Mądrość 

ep ikurejska ma tio melancholijne : rzucony 

w nędzę tego świata, człowiek stwierdza, 

że jedyną oczywistą i pewną wartością 

jest przyjemność, którą może odczuć, 

jakkolwiek niewielką by była : łyk zimnej 

wody, spojrzenie w niebo (w okno dobrego 

Pana Boga). pieszczota. 

Przyjemności, skromne czy też nie, należą do 

tego tylko, kto ich doznaje, i filozof mógłby 

całkiem słusznie zarzucić hedonizmowi 

jego egoistyczne podłoże . jednakże p i ętą 

Achillesową hedonizmu nie jest według 

mnie egoizm, lecz jego (ach, obym się 

mylił!), rozpaczliwa utopijność: w rzeczy 

samej wątpię bowiem. by hedonistyczny 

ideał mógł się urzeczywistnić( ... ). 

Milan Kundera, Powolność, Państwowy 
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