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O hipokryzji i t rudnych pytaniach w czasach Moliere'a 

W swojej ostatniej sztuce, w Chorym z 11roje11ia - o którym jesz
cze będzie w tym tekśc i e mowa - Moliere napisał: „ cena przed tawia 
okolicę wiejską. nie mn iej jed nak bardzo powabną". Jea n- Beaptiste 
Poquelin, zwany Moliere, byt synem miasta; wprawdzie w żadnym ze 
swoich dramatów nie złożył Pa ryżowi ukłonu równie głęboki ego, jak 
czy nić to będą pi sa rze dziew i ętnastowieczn i (może to kwestia literac
kich mód), to jednak związa ł s i ę z gwarem jego ulic na dobre i na złe. 
W siedemnastym stuleciu, mimo stopniowego p rzej mowania tołecz

nych funkcji przez Wersal, Paryż przeżywa prawdziwy rozkwi t. Powsta
ją nowe dzielnice, wytycza ne ą nowe place i ulice, wszędzi e wz noszone 
są nowe gmachy, wydawany jest pierwszy periodyk („La azette"), 
otwarta zostaje pierwsza paryska kawiarnia ( Le Procope)„. le jes t 
to okres wiel kich kontrastów: nowe pojawia się obok stan:~g , przepych 
kontrastuj e z niebywałą biedą, radość jednych bud wana jes t na trage
dii drugich. A Moliere' Jest w centrum wydarze11 - niemal całe życie 
spędza w najgwarniejszej dzielnicy Paryża, w k' ł olbrzymiego targo 
wiska Les Halles, które Victor Hugo nazwie póź ni ej „brzuchem P:iryi.a''. 
W Les Halles można kupić wszystko: od ostryg z Cancalles do wina 
z Bordeaux, od jedwabi z Lyonu do wet.ny z Sabaudii, od flandr . j kich 
gobelinów do mebli wyrabianych w warsztacie oj a Moliere'a - Jeana 
Poquelina, królewskiego tapicera. 
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Na południe od Les Halles rozc iąga s i ę Marais - rejo n, który 
upodobają sobie siedemnas towieczn i arystokrac i. Z drugiej strony, 
na północy, znajdują s ię „budynki władzy" - wś ród nich olb rzym i pałac 
ze wspaniałym wewnętrznym ogrode m, rezydencja, którą wybudował 
dla siebie kardynał Rich eli eu i w której dzieci11stwo spędza ł Ludwik 
XIV. Promienie zachodzącego słońca przebijają się ponad głowami 

ga rgulców s trzegących dachów katedry Notre Dame i królewskiego 
więzie n ia Co nciergerie, zaś na wschod zie„. na wschodzie w dniu, w któ
r ym rodzi się Moliere, po niemal s tu latach krzątaniny budowniczowie 
niespieszn ie kończą generalną przebudowę jednego z najw panialszych 
kościołów Paryża - świąty ni pod wezwaniem św. Eustachego. 

Ten maj es tatyczny gmach w absolutnie cudowny sposób zam yka 
pod swoim sklepieniem atmosferę, w jakiej żyła Francja doby Moliere'a. 
Strzeliste późnogotyckie mury otaczają renesansowe szerokie arkady, 
zdobione barokowym i boazeriami. Majesta tyczny chłód wiek(n ś red 

nich miesza się z radośc i ą życia oraz barokowym zadziwi eniem (a cza
sem prze rażeniem) wobec tego, co niezrozumiałe. To w tym kościele 

na nabożeństwach, ale i na pogawędkach 
w deszczowe dni, spotykali się paryżanie, 
którzy przyj echali na zakupy w Les Halles, 
czy też na spektakl w teat rze na la rais. 
$wiątynia będz ie się przeobraża ła w ry tm 
zmian ówczesne) Fra ncji - pojawią się 

zdumiewające obrazy w nowym stylu, roz
pacz.nie się kol ej na przebudowa. Pracami 
pok ieruj e g łówny minister Króla Słońce 
- Jean-Baptiste Colbert, zaś aut rem wielu 
dekoracji będzi e Pierre Mignard 
- malarz, który znaczną część 

życia przepracował upiększając 

We rsal. 
\i taśnie w św. Eustachym, para

fialnym kośc iele dzielnicy Les Halles, 
15 styczn ia 1622 roku, ochrzczono 
młodego Poquelina. I także do drzwi 
tej ś wiątyni będz ie pukata pięć.dzie

siąt dwa lata późn iej żona Moliere'a, 
Armanda, prosząc księży o wizytę 

u umierającego męża . To wreszcie 
proboszcz św. Eustachego v.'Yda za
kaz katolickiego pochówku dla auto 
ra Tartuffe'a - zakaz, który kilka dni 
później uchyli n iechętnie sam arcy
biskup Paryża po interwencji króla 
Ludwika XIV. Były to bowiem cza
sy, w których aktorów jedni da rzyli 
uwielbieniem, inni - pogardą. Epoka, 
w której o rzeczach ostatecznych mó
wiono równie często, co o najbar
dziej przyziemnych czynnościach . 

Okres, w którym wiara była jed-
nocześnie sprawą prywatną i publiczną. 

Ale wlaśnie te n pe łen sprzeczności nastrój siedemnastego stulecia 



sprawia, że trudno nam dziś zrozumieć codzienne troski i zmartwienia 
ówczesnych Francuzów. Żyli w świecie galopujących zmian, w którym 
nowe odkrycia naukowe oraz wzrost świadomości teologicznej i filo
zoficznej stawiały coraz to nowe i coraz to trudniejsze pytania. To jest 
jedna z cen, jaką trzeba płacić za postęp : świat, który znamy lepiej, wcale 
nie staje się nam bliższy. Tak jak w rosnącym gwarze rozmów kupców 
z Les Halles coraz trudniej usłyszeć znajomy głos, tak coraz trudniej od
naleźć własne miejsce w zmieniającym s ię świecie. I co pozostaje wtedy? 
Moliere'owi pozostał teatr - jego komediowy teatr. 

Kiedy w 1637 roku Kartezjusz opublikował słynną Rozprawę 
o metodzie, ustalił jeden z głównych siedem nastowiecznych kano
nów postrzegania i analizowania rzeczywistośc i: gdy nie potrafimy 
znaleźć odpowiedzi na trudne pytania, na! ży przej ść do zagadnień 
mniej skomplikowa nych. Niech rozum będzie naszym pn~ewodnikiem 
- przekonywał Kartezjusz - i tę radę p znal z pewnością Moliere, zdo
bywając humanistyczne wykształcenie w naj wybitniejszych paryski h 
uczelniach. Ale myśl, słynne cogitatio, pre wadziła młodego Poquelina 
do innych wniosków niż wielkiego filozofa. Autor Rozprawy o meto
dzie wierzył, że rozsądek jest równo podzielony pomiędzy w zy tkich 
ludzi - Moliere nie umiał się z tym zgodzić. Nie potrafił, bo dostrzegał 
szaleństwa otaczającego go świata. Kartezjusz wyrażał nadzieję , że czło 

wiek będzie kiedyś potrafił panować nad swoimi afektami, że będzie 
żył etycznie, podporządkowując się regułom kraju, w którym mieszka . 
Tymczasem Moliere dostrzegał, że normy moralne w ówcz snej Fran
cji miały niewiele wspólnego z kartezjańskim racjonalizmem, zaś wola 
wcale nie podążała za rozumem. Oczywiście, Jean -Baptiste Poquelin 
nie wikłał s ię w filozoficzne spory. Rzeczywistość, rozpatrywaną przez 
Kartezjusza w dysputach o ideach, n znał od zupełnie innej st rony 
- był chłopakiem z Les Hal les i zgadzał się na reguły rządzące tym wła 

śnie światem. Sześć kartezjańskich „s ił życiowych" (miłość, nienawiść, 

podziw, pożądanie, radość , smutek) poznał nie z lektur frlozoficznych 
traktatów, ale dzięki życiu wśród siedemnastowie znych par •żan. 

Tych sześć „sił życiowych" w każdej epoce łączyło się w inn;:i kon
stelację, ale za czasów Moliere'a utworzyły one system opierający się 
na wyjątkowej dwulicowości. Dziś nazwal ibyśm)' s iedemnastowiecz
nych Francuzów (a przynajmniej większość z nich ) absolutnymi obłud -
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nikami. Moralność tych czasów (albo celniej: niemoralność) szokowała 

na każdym kroku. CZ}' jednak była to hipokryzja' Czy ludzie zdawali 
sobie wówczas sprawę 7 dwuznacznośc i własnych zachowaó? ,zy zda
wał sobie z tego spraw~ Molie rc? 

W ciekawej biografii w ielkiego komedi opisarza Zycie prywatne 
Moliera (PI W, 1977) eorges Mo ngred ien pisze o auto rze Tartuffe 'a: 
„z począt ku, za nim domyśli I s ię swoj ego gen iu~z u, powołanie aktorskie 
d wudzi estolatka przybrało postać kobiety i miało na imię Magdalena 
Beja rt, która być może na wiele sposobów by ła jego ini cjato rką". Oczy
wiście - przynajmn iej dz i ś odważmy s ię na rezyg nację z dwuznacz
noś i, któ rą bawi s ię także Mongredien - Bejart inicjowała ni e tylko 
pasje teatralne Molicrc'a, ale również - jako kochan ka - jego mitosne 
(duchowe i cielesne) namiętności . Magdalena była ak t orką. Mieszka
ła niedaleko Les Hallcs, w domu, który był prezentem od hrabiego de 
Modene - jej pierws-zego wielkiego adoratora. Rzecz jasna, hrabi a miał 
żo nę - star z ą o dwadz ieścia lat i m ieszkającą poza Paryż.em. Ale to nie 
konie hi storii. iviagdalena rodzi hrabiemu córk~, którą oboj e rodzice 
chcą ochrz.cić. Sakrament zostaje udzielony w kośc ie l e ś w. Eustachego, 
zaś pan de l\fodene nie tylko publiczn ie uznaje dziecko, ale także posta
nawia, że ojcem chrzestnym zostanie jego syn z legalnego mał że ri stwa, 

któ ry- O te111pora, o mores! - ma wówczas siedem lat . . . Co więcej , przy
rodni brat có rki Magdaleny Bejart nie uczestniczy osobiście w ceremo
nii, ale jego nazwisko figuruje w kościelnych kronikach. a to wszystko 
godzi się proboszcz Ś \ _ Eu tachego, który nie tylko nie zwraca uwagi 
na wyjątkową nies tosowność zachowania hrabiego de Modene, a.le tak
że - mimo powszechnie deklarowanej przez Kościół niechęci do akto r
skiej profesji - „zap omina" o ekskomunice obejmuj ącej pracowników 
teatrów dramatyczny h (ale już nie śpiewaków operowych) . To wszyst 
ko może przyprawić o zawrót głowy. Mol iere nie jest świadk iem wyda 
rzcr1 w kościele św. Eustachego - pozna Magdalenę nieco później - ale 
prawdopodobnie historia ta nie zaskoczyłaby go w żaden szczególny 
sposób. To, co dziś nas szokuje, wówczas było bardzi ej codzienn e, niż 
wyjątkowe . Co więcej - póź niej , choć przez kilka naście lat będz i e da
rzy ł Magdalenę Bejart uczuciem silnym , szczerym i odwzajemnionym 
- Moliere nie stanie s ię ortodoksyjnym obroócą id ei „stałośc i uczu ć". 

Magdalena nie raz jesz ze będ z i e spotykała się z hrabią de Modene 
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(zresztą nie t)rlko z nim), a pewno i sa m Molie re pn:eż.yje burzliwe 
ro manse, pozostając - jak uważał - dobrym kompa nem panny Bejart 
(tytuł „panny" przysługiwał każdej aktorce, niezależnie od wieku i stanu 
cywilnego: kolej ny dowód hipokryzji epoki). 

Zatem choć często nazywam 1 autora Tarti~{fc'a krytykiem nie
moralnośc i i obłudy zasów, w jakich przyszło mu żyć, to jest to zde
cydowa ne uproszczen ie. Moliere nie ty lko znał obyczaje współcz nej 
mu Francji, ale sa m - swoimi codziennymi wyborami - po rządek ten 
sankcjonował. ie chodzi jedynie o romans z Magdalen ą, któ ry z cza
sem przcrodzit s ię w przyjaźń opierająca s ię na zaufaniu i zrozum ieniu. 
Prawdz iwym skandalem - i to już za życia dramatopisarza - okazało s ię 

niez nane poch odzenie jego żony Armandy. zy był a s io s trą, czy córką 
Magdaleny eja rt? Kto - zwłaszcza w tym drugim wypadku - był oj
cem? Opowieśc i o lekkim prowad ze niu s i ę ak torek w czasach Ludwika 
XI V są w znacznej częśc i prawdziwe i nie ułatwiają historykom teatru 
zadania. Dodatkowo, nie ma pewn ości co do daty urod zi n Armandy. 
Pozostają domysły i nic jest zatem vvykluczone, że ojcem przyszłej 

panny Moliere był hrabia de Modene, a może nawet sam pan Moliere. 
Ale już samo sfo rmułowanie tych wątpliwo ·ci m ówi wiele o epoce, 
w jakiej powstawał Tartuffe. Sto\ a „p ruderia" i „ rozwiąztość" znaczy
ły wówczas co innego ni ż dzisiaj . Mi mo wielu n iejasnośc i zw iąza nych 

z relacjam i między Armandą i Moliere'em wiemy, i ż łą czył ich ś lub 

koś ci elny: a zatem to, co dz i ś nas oburza, nie oburzyło wówczas przed
stawiciela Kośc i oła. Oczyw i śc ie, Paryż hucza ł od plotek, ale pierwsze 
dziecko par1stwa Molicre'ów do chrztu podawał już sam król Ludwik 
xrv (pewnie po to, aby zamknąć usta partii dewotów). Drugie dziecko 
przed ołtarzem trzymali „. ;vtagdałena I3ejart i hrabia de Modene. Do
prawdy, trudno znaleźć dziś wytłumaczenie dJa tych decyzj i. Gdzie je t 
kartezjar1ska etyka ' Skąd u Moliere'a ta bez tTo ska życ i a? Czy był panem 
swojego losu, czy może gubit się w ówczesnych normach moralnych? 
Czy drw ił z przyzwoitości, czy może nie dostrzega ł ni estosownośc i 

własnych zachowań? 

Jak pisałem wcześniej , Moliere nie byt autorem wikłającym s i ę 

w filozoficzne spory. ie znacz.y to jednak, że żył w nieświadomości 
wielkich humanistycznych debat swojego stulecia - jak większość wy
ksz tałconych Francuzów, znał nie tylko teorie Kartezjusza, ale także 
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poglądy Pascala. Ten ostatni również szukał w wie
dzy tego, co pewne. Jednakże o ile dla Kartezjusza 
potęga rozumu była gwarantem doskonałości 

ludzkiego bytu, o tyle d la Pascala słabość zdol
ności intelektualnych człowieka okazała się jedną 
z przesła nek do sformułowania pesymistycznej 
teorii o kruchości bytu. Choć - paradoksalnie 
- świadomość naszej słabości staje się naszą siłą 
(a krytyka rozumu przemienia się w jego apo
logię), to jednak prowadzi ona także do prze
rażającego wniosku: „Człowiek jest nicością 

wobec nieskończoności, wszystkim wobec 
nicości, pośrodkiem między nic;:ym a wszyst

kim. Jest nieskończenie oddalony od rozumie-
nia ostateczności". Pascal byt przekonany, że dąży

my do poznania tego. co wielkie, ale nigdy nie potrafimy 
się zbliżyć do celu - niczego nie osiągamy, nic nic staje się 
jaśniejsze, wszyslko pada ofiarą pozorów. Ta ka propozy-

cja filozoficrna przerażała niejednego Francuza. 
Ka rtezjusz twierdził, że ideę Boga wytworzył 
w naszym umyśle Bóg, który istnieje, gdyż 

tak 1vynika z samej idei, jaką mamy o Bogu. 
Pascal natomiast mówił jedynie o „możliwośc i 

istnienia Boga". 
Spór, którego stawką było potencjalne szczęście wiecz

ne, przerażał wielu Francuzó w. To pewie n paradoks, ale siedemnasty 
wiek był po częś ci także okresem olbrzymiego strachu przed wiecz
nym potępieniem, za ś słynny zakład Pascala ma w sobie niewątpliwie 
dużo z ówczesnego relatywizmu. Żyj tak, jakby Bóg istniał i miał cię 
zbawić - zaproponuje filozof; jeś li okaże s ię, że Boga nie ma, niczego 
po śmierci nie stracisz. J dnakże czy w pozytywnej odpowiedzi na we
zwanie Pascala nie kryłaby się hipokryzja większa niż ta, w jakiej żył 
choćby hrabia de Modene ' z faktycznie można z Bogiem zawrzeć 
uklad oparty o reguł y handlu, przenosząc odwiecz ne pytania w porzą
dek znany choćby z tran sakcji na targowisku w Le HaLles? Gdzie jest 
granica obłudy' 
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Gdy Moliere pisał Tartuffe'a, nie znał jeszcze najważniejszego pi
sma Pascala - Myśli z 1670 roku. Niemniej obaj twórcy należe li do tego 
samego pokolenia (filozof byt zaledwie rok młodszy od komed iopisa
rza) i stawali przed podobnym i pytaniami. W V.')'Znaniach miłosnych 

Tartuffe' a bez trudu odnajdziemy aluzje do Prowi11cjalek Pas ala, choć
by w czwartym akcie, gdy Moliere każe tytułowemu bohaterowi wygła

szać pełną hipokryzji laudację relatywizmu czynu i intencj i. le te same 
miłosne wersy bohatera komedii są nawiązaniem do twórczości innego 
jeszcze autora, jednego ze znajomych komediopisarza, icolasa ho 
riera. jednym z najważniej szych dzieł Choriera je t Academie des Da 
mes (Akademia dam) - sprośne i szokuj ące dialogi o miłos nej inicjacji, 
nawiązujące do łacińskiego tekstu Aloisiae Sigaeae, Toleta11ae .. . , czyta
nego w ukryciu przez siedemnastowiecznych eu ropejskich libertynów. 
Moliere, nie wierząc 1 ka rtezjanizm i odrzucaj ąc filozo fi ę Pascala, swo
je miejsce odnalazł właśnie w kręgach libertyilskich. 

Libertyni zm zdobywał w siedemnastowiecznej Francj i uzn, ni 
wielu wykształconych obywateli i - co ciekawe - przez pewien czas 
nie byt stawiany w jasnej opozycji wobec katolicyzmu (to kolej ny pa
radoks epoki 1). Filozofem, do którego nauk 
chętnie odwoływali się libertyni, byt na
uczyciel młodego Moliere'a - Pierre Gas
sendi. Myśliciel ten - również. w ierzący 

w potitgę rozumu - tarał si ę godzi ' 
hedonistyczną radość życi a 

z oficjalną nauką Kościoła. Co 
więcej, właśnie z pozycji reli
gii katolickiej krytykował 

samego Kartezjusza! Ga -
sendi, a wraz z nim wielu 
libertynów, potrafi t łączyć 

biblijne na kazy z wiarą w doczesną 
przyjemność . Wydaj e s i ę, że właśnie 

jako libertyn -gassendysta Moliere pi
sał „komedie z rel igią w tle" - przede 
wszys tkim Tartuffei1 i Don Juana, ale 
także odległego od jawnych związków 



z religijnymi dociekaniami Chorego z urojenia, w którym ostrze satyry 
skierowane zostało przeciw doktrynerom z Sorbony. 

Libertyni zm byt ówczesną „kontrkulturą", nurtem kontestacji, 
„inną drogą" w państwie zagarnianym przez zwolenników Kartezjusza 
i Pascala oraz doktrynerów z Sorbon>'· Rył filozofią wielu „intelektu
alnych salonów'; które przejmą - już po ś mierci Molierc'a - znacz
ną część funkcji opiniotwó rczej od dworskiego ośrod ka w v\lersalu. 
Wreszcie - dużo później, bo w 1782 roku - ukaże s i ę swo isty manifest 
libertynów Niebezpieczne związki pióra Pierre'a Choderlos de Laclos. 
Ta s kandaLizująca epistolarna powieść, wyd ana w niewielk im nakładzie, 
będz ie odg rywała podobną rolę, co czytane w ukryciu A.loisiac Sigaeae, 
Toletanae .. . , czy nawet zakazany Tartuffe. Będ z ie próbą spojrzenia pro 
sto w oczy hipokryzji czasów, w jakich powstała. Libertyni zm, choć wy
znawało go wielu (otwarcie, bądź bez publicznej deklaracji), nic stał się 
nigdy oficjalnym, a zatem dwo rskim, porządkiem społecznym. Młody 
Ludwik XIV w kazywal na pewno zainteresowanie tą koncepcją (praw
dopodobnie chcialby móc żyć zgodnie 7. jej zasadami moralnymi), ale 
nie odważył się wystąpić przeciwko „konserwatystom" chroniącym się 

w niektórych katedrach parysk iego uni
wersytetu, czy w części biskupich 

pałaców. Niemniej opieka, jaką 
otoczył Moliere'a po premie

n:e Tartuffe 'a, każe nam są

dzić, że miał do libertyni
zmu słabość. jednocześnie 

trzeba jednak zauważyć, że może właśnie 

przez owo zainteresowanie Moliere'a rze
czami zakazanymi, Król Słor1ce nigdy nie 
związał s ię z wielkim komediopisarzem 
tak blisko, jak z wieloma innymi artysta
mi epoki. Autor Tart11ffei1 szukał przyja-
ciót poza dworem. 

W spomniany już Georges Mon 
grćdicn za uważa , że niemal wszyscy 
przyjaciele Moliere'a byli związa ni 

z teoriami Pierre'a Gasse nd i'ego 

i nurtem libertynizmu. Część z nich komediopisarz poznał jeszcze 
wóv1ezas, gdy nie święcił tryumfów w Paryżu i mus i;ił zadowolić s ię 

występami w mniejszych miastach, ale z innymi Moliere spo tykał się 

już w stolicy, gdy jego przedstawienia oklaskiwał król wski dwó r i pary
żanie. Kiedy po wersalskiej premierze Tartujfe'c1 w 16 4 roku (w trakcie 
cyklu Zaba wy na zaczarowanej wyspie zo rganizowanego przez młodego 
Ludwika XIV dla swojej metre y Louise de La a Ili ' re ) konserwatyśc i 

wymogli d króla zakaz wystawiania sztuki, s łynna ko media „przeszła 
do podziemia" i czytana była właśnie w domach liber tynów - choćby 

w salonie Ninon de Lanclos, wiernej przyjaciółki Moliere'a. jej dom, 
będąc prawdziwą przystanią dla wszystkich niespokoj nych umys łów 

epoki, wznosi ł się w sąsiadującej z pa rafi ą św. Eusta hego, para fii św. 

Rocha - paryskiej dzieJnicy libertynów. To między innym i u niej ko 
mediopisarz mógł swobodnie rozp rawiać o swl im tos unku do co
dzienności oraz rzeczy ostatecznych. Tu spotykał także Mignarda (tego 
sa mego, który na polecenie ,olberta ozdabiać będzie z oddaniem ko
ściół św. Eus tachego), icolasa Boileau, teo ret ka literatury ornz ni po
kornego teologa (równie co Moliere niechętnego Sorbonie), Jeana de La 
Fontaine' a (który część ze swoich Bajek zadedykował szukając protekcji 
u króla jego kolejnej metresie, Madame de Monte pan) i wielu innych. 
To międ zy innymi dla nich i dzięki nim pows t ał Tar tuffe. 

apoleo n - na p oczątku dziewiętnastego stulecia - pow ie ! z iał, 

że gdyby żył w cza ach Moliere'a, też zakazałby grania Tartujfe'a , 
a przecież legendarny C:esarz rancu zów nie był osobą szczególnie 
pruderyjną. Wydaje si ę jednak, że przew inieniem Molierc\1, p iszące 

go swoją słynną komedię, był nie tyle ośm i e zenie dewocji (wątek 
ten jest w utworze szyty dość grubymi nićmi), co raczej postawienie 
pytar1, na które epoka Króla ł oii ce nie znała odpo wiedz i. Jak w ierzyć 

- a zatem jak żyć - w b Wiadornoś ci, że to sa mo przekonanie o potędze 
rozumu może prowadzić do zupełnie sprzecznych wnioskó> ? Jak wy
znawać naszą wiarę, skoro widzimy, ż nikt n ie zna przepisu na bycie 
dobrym chrześcijaninem' Ja k - znają p sym istycznc koncepcje Pasca 
la - nie popaść w dewocj ę, ab „dobić targu z Bogiem" i jak żyć rozum
nie, nic mogąc od naleźć w so bie niezachwianej, wrodzonej idei Bog;i, 
o której istnieniu chi dno i racjonalnie przekonywał Kartezjusz? Na te 
pytania Moliere nawet nie próbuje odpowiadać, gdy7. nie ma własnych 
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rozwiązań, zaś w cudze - nie wierzy. 'vV Tartuffie Moliere nie tyle kpi, co 
przede wszystkim celnie stawia pytania. 

Nie potrafimy dziś wejść w umysły siedemnastowiecznych wro
gów Moliere'a i st\ ierdzić ze stuprocentową pewnością, kogo dos trzegli 
w tytułowym Tartu ffie, że zaryzykowali spór z królem, żądając zdj ęcia 
z afisza oklaskiwanej komedii. Możemy jedynie próbować znaleźć taką 
interpretacj ę, która w 1664 roku musiała stróżów porządku najbardziej 
zaboleć. Czy w Ta rtuffie dostrzegli siebie? Niektórzy z nich - chyba tak. 
Ale część z nich mogła zinterpretować sztukę jeszcze inaczej. 

Tytułowy bohater to świetny aktor, potrafiący odegrać nie tyl
ko wiarę w Boga, ale także przekonanie o nieomylnośc i doktrynerów 
z Sorbony i nadwornych myślicieli . Doskonale „wchodzi w rolę", a kiedy 
indziej beznamiętnie zrzuca maskę. Z łatwością odróżnia dwa światy: 
udawania i bycia sobą. Jest idealnym hipokrytą. Ale czy w języku grec
kim ' hypokrites' nie oznacza 'aktor' 7 Może zatem Tartuffe jest aktorem, 
który - jak chcieliby tego kościelni wrogowie scenicznej profesji - pod-
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porządkowuje się w publicznym życiu obowiązującym normom, choć 
de facto wciąż pozostaje niespokojnym umysłem, poddającym w wąt

pliwość prawdy wiary? Może nasz Szalbierz kpi wła$n ic z sorboóskich 
konserwatystów i dworskich mistrzów ceremonii, którym nie p rze
szkadzało to, że Ludwik XIV miał metresę, ale fakt, że „zbyt otwarcie" 
z tym się obnosił? Może drwi z tej części kleru, która n ie chciała chować 
aktorów w święconej ziemi, gdyż zbyt „niemoralnie s i ę nosili'; choć ci 
sa mi duchowni mieli na stałe zarezerwowane fot ele we franc u k ich te
atrach' Może drwi właśnie z nich, bo w postaci Tartuffe'a wprowad za 
na scenę aktora, który ugiął s ię pod ogólną presją i tak jak wielu s tał się 
„na pozór" dobrym chrześcijaninem ? Chrześcijaninem rozumującym 

jasnymi opozycjami. 
Właśnie p isząc Tartuffe'a Moliere sprzeciwił s ię dwulicowo5ci 

czasów, w jakich p rzy zło mu żyć . Ta skandalizująca komedia wydaje 
się bardzo osobistą medytacją na lemat własnych rozterek. Rzadko się 
o tym wspomina, ale lV!oliere by! na co dzieó osobą o refleksyjnym na
stawieniu, często popadał w nostalgi ę, podobno niewiele s ię śmiał. Jego 
pierwszym teatralnym marzeniem byto pisanie poważnych tragedi i 
i granie w nich heroicznych ról. Realizacja tego planu nie powiodta s ię : 

publiczność wolała radosnego Molierc'a, zaś on z łanvością i - przede 
wsz.ystkim - z geniuszem tę rolę odgrywat. I chyba ta gra na scenie 
była jedyną, jakiej się podejmował. W życiu grał n iechętnie - byt inny 
od swojego Tartuffe' a (którego z resztą na premierze kreował Du roisy, 
Moliere był Orgonem). Jego sympatia do libertynizmu była powszech
niej znana niż jego czułość i wyrozumiałość dla młodszej i nie zawsze 
wiernej żony. Był - w ogólnym rozrachunku - dobrym synem: gdy oj 
ciec popadał w tarapaty fi na nsowe, wspierał go, nie obnosząc się z tym 
przed nikim. Był sum i nnym sze fem aktorsk iej trupy, dzieląc uczciwie 
zarabiane pieniądze i sta rając si<; godzi · zwaśnionych wspó łpracow 

nikÓ\ . Nigdy nie s tracił sympatii dla pełnej kontrastów dzielnicy Les 
Halles, po której przechadzał s ię w prostym ubraniu, patrząc w oczy lu
dziom, których znał od urodz nia. Na rok przed ' miercią wyspowiadał 

się i przyjął w kośc iele św. Eustachego komuni ę . 

Ale nie róbmy z Moliere'a świętego, któr, m z pewnośc ią nie byt. 
Nie w tym rzecz. Popatrzmy na niego jak na zwykłego cz ło \ ieka, który 
„miał od~ agę być sobą" w czasach, gdy od każdego oczekiwano ule
głości i rezyg nacji ze swojego człowieczeń stwa. Rodzi ł s ię ah:olutyzm 
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i wszystko - ciało i dusza, czyny i rozum każdego Francuza - miało na
leżeć do władzy rezydującej w Wersalu, wielki m, chłodnym pałacu, który 
nie miał nic wspólnego z gwarem Les Halles. Tartuffe'a kończy frapująca 
i przerażająca - gdyż wygłoszona przez Oficera, a nie Orgona - laudacja 
monarchii absolutnej. 

Mamy Monarchę' On tępi krętaczy; 
On czyta w sercach, gdy wzrokiem nas mierzy; 
Jego nie zwiodą knowania szalbierzy. 
Ta wielka dusza subtelnym spojrzeniem 
Ogarnia rzeczy właściwe znaczenie, 
Bo ona sobą nie pozwala władać. 

(przekład Jerzego Radziwi łowicza) 

Czy tych słów - wpisanych formalnie w siedemnastowieczną poety
kę - nie powinien wypowiedzieć ktoś inny, nie zaś żołnierz, ten „niezno
szący sprzeciwu" stra:ż.n i k absolutystycznego ustroju? I czy nie napawa lę 

kiem fak t, że w ostatniej replice Orgon za swoją najważniejszą powinność 
uznaje klęknięcie przez królem i powiedzenie: „Jakim jest szczęściem jego 
[monarchy] dobroć dla nas"? Czy w tym jedynie pozornie radosnym finale 
Moliere nie przestrzega przed to tali taryzmem, który Francuzom gotowali 
królewscy ministrowie, Sorbona, coraz silniejsza partia dewotów? Prze
cież nasze szczęście - jak zapewniali Kartezjusz i Pascal, Sorbona i Kościół 

- miało być dziełem rozumu, honoru , Boga, ale nie Monarchy, który „czyta 
w sercach" i „ogarnia rzeczy właściwe znaczenie" i który „nie pozwala sobą 
władać" (czy taj : „który nie przyjmuje cudzych racji"). Czy największą hi
pokryzją siedemnastego stulecia, wieku Moliere'a i jego Tart uffe'a, nie było 
właśnie złudzenie postępu i wiary w nieskrępowany rozum1 

W ostatnim akcie Chorego z urojenia Berald m ówi do Argana (w tej 
roli wystąpił Moliere): „Mój Boże, bracie, człow iek lubi s ię karmić takimi 
złudzeniami; odkąd świat światem, zawsze roiły się w głowa h ludzi te 
fantazje, którym wierzymy chętnie, ponieważ odpowiadają one naszym 
pragnieniom i ponieważ byłoby nader miło, gdyby mogły być prawdą. 
Kiedy lekarz mówi ci o wspomaganiu, wzmacnianiu i poprawian iu natury, 
o usuwaniu z niej tego, co szkodliwe, a dodawaniu tego, co pożyteczne, 
o odnawianiu jej i przywracaniu pełni czynności [ ... ], opowiada ci właśnie 
całą piękną baśń medycyny. Ale gdy przychodzi do fak tów, do doświadcze-
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nia, nie dostrzeżesz nic podobnego; ot dzieje się to, co z owymi pięknymi 
snami, które po przeb udzeniu zostawiają jedynie przykrość, iż się w nie 
uwierzyło" (przekład: Tadeusz Żeleński-Boy). Moliere nie chciał „ka rmić 
złudzeniami" ani siebie, ani widzów swojego teatru. Choć w tym utworze 
komediopisarz kpił (nie po raz pierwszy) z lekarzy-szalb ierzy, to przecież 
chodziło mu o walkę nie tylko z tą profesją. Ponownie zaprotestował prze
ciwko hipokryzji „poprawiania natury", przeciwko szukaniu czegoś dosko 
nalszego niż św iat prostych uczuć, trwałych przyj aźn i , intymnego i oso
bistego poszukiwania prawd o tym, co po życiu . Był to doprawdy czarny 
humor ze strony ciężko już chorego Moliere'a - zagrać zdrowego, któ remu 
jedynie wmówiono chorobę. Ale może ten wielki ar tysta chcia ł podkreśbć 

- tak samo, jak to czynił w Tartuffie - że życia, prawd ziwego życia, się nie 
gra. Ono jest n aprawdę. 

Moliere umarł późnym wieczorem, niedługo po czwartym przedsta
wieniu Chorego z urojenia - l 7 lutego l 673 roku. Przy jego łożu czuwały 

dwie zakonnice, którym Jean -Baptiste Poquelin udzie l i ł paryskiej gościny 
w swoim domu, by mogły zbierać w stolicy, w okolicy Les HaUes, datk i 
na jakiś zacny cel. W tym samym czasie w kościele św. Eustachego Ar
manda przekonywała ks i ęży, że jej mąż był dobrym człowieki em. Ale cóż 
to właściwie miało znaczyć „był dobrym człowiekiem''. Na to pyta nie nie 
umiał odpowiedzieć w Ta rtuffie sam Moliere. Umiał je postawić. 
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w reżyserii Jerzego Gruzy (Teatr Muzyczny; była też wersj a telewizyj na') 
i jako znakomitego Hrabiego w Panu Tadeusw w reżyserii Adama Hanusz 
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najbardziej znaczące miejsce zajmują: Łysa śpiewoczka Ionesco (Teatr Wy
brzeże w Gdańsku), Wielebni Mrożka (Teatr im. Że romskiego w Kielcach ), 
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Koleżanki hesnota (Teatr Komedia w Warszawie) oraz zrealizowa ne 
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gi111da Gombrowicza i Ksz tałt rzeczy LaBute'a. 
Grzegorz C hrapkiewicz jest profesorem Wydziału Wokalno-Aktorskiego 
Akademii Muzycznej w daiisku i pedagogiem Stud ium \<Vokalno-Aktor
skiego przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. Jego spektakl Nie teraz kochanie 
w Teatrze Wybrzeże obej rzało przeszło 10 tysi ęcy widzów. Za tę realiza j ę, 

a także za Wesele Figara i Luizę Miller G rzegorz C hrapkiewicz otrzymał 

agrodę Teatralną Marszałka Woj ewództwa Pomorskiego. 
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