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OPOWIESC O MISTRZU POQUELIM 

Jean Baptiste Poquclln urodził się w Paryżu (rok 1622), 
w rodzinie mieszczańskiej. Jego ojciec - tapicer kró
lewski - zatroszczył się o staranne wykształcenie syna 
w College de Clermont. 
Młody Poquelin zdobywa t am wiedzę; poznaje 

i wgłębia się w literaturę antyczną ; jego kolegami są 
Chapelle, Cyrano de Bergerac, książę de Conti. Stu
diuje wraz z nimi filozofię u Gasscndi'ego i w 1642 r. 
kończy prawo na uniwersytecie w Orleanie. Jest więc 
odpowiednio przygotowany do objęcia stanowiska na 
dworze królewskim, kiedy zwycięża rozbudzona już 
w dzieciństwie namiętnoś ć do teatru. 

W 1643 r. Poquelin poznaje braci Bejart i Ich sio
strę Madeleine - ludzi w równym jak i on stopniu 
zafascynowanych teatrem. Rezygnuje z dostatniego, 
mieszczańskiego życia, przybiera pseudonim Molier 
i tworzy l'Ill:.lstre Theatre. 

Jako aktor i dyrektor w jednej osobie, Molier wraz 
ze swą trupą próbuje zdobyć paryską publiczność gra
jąc tragedie najmodniejszych autorów. Ale młody 
i niedoświadczony zespół nie wytrzymał konkurencji 
dwóch stałych scen paryskich. L' Hotel de Bourgogne 
i Theatre du Marais przyciągały zdecydowaną więk
szość widzów, podczas gdy l'Illustre Theatre zbankru
tował, a sam Molier aresztowany zosta ł za długi. 

Po wyj ściu z więzienia zdecydował się na objazd 
prowincji, licząc na widzów mniej wymagających, 
łatwiejszych do zdobycia. To „tournee" molierowskiej 
tr:.ipy trwało od 1645 do 1658 roku. W tym czasie 
Molier zaczyna tworzyć. J ego pierwsze u twory - to 
krótkie farsy wywodzące się w prostej linii z włoskiej 
comedia dell'arte. Zachowały się do dzisiaj tylko 
dwie - „Latający l ekarz" (Le med cin volant) 
i „Zazdrość kocmołucha" (La jalousie du Bari.Jouille) 
- zresztą ich autentyczność jest sprawą dyskusyjną. 
W roku 1658 przebywający w Rouen Molier zaczyna 
myśleć o powrocie do Paryża. Lata wędrówek po po
łudniowych prowincjach kraju, spot!(iinia z innymi 
zespołami, wzbogaciły bardzo teoretyczną i praktycz
ną wiedzę Moliera o teatrze. 

W tym okresie Molier pisze i w ystawia dwie 
pierwsze sztuki ~ w 1653 „Wartogłów czyli zawsze 
nie w porę" (L'etourdi ou le contretemps), a w 1656 
„Zwady milosne" (Le depit amoureux) komedie 
o skomplikowanej i mało prawdopodobnej akcji, roz
grywające się w świecie fantastyki i :zakończone 

cudownym rozwiązaniem . Nic były to arcydzieła, ale 
na pewno zapowiedzi dalszych, coraz doskonalszych 
utworów. 

24 października 1658 roku Molier zaprezentował na 
dworze królewskim sztukę Cornellle'a „Nicomede" 
i swoją farsę „Zakochany doktór'' (le Docteur amou
reux) . Spek kl spotkał się z uznaniem, a Molier 
uzyskał pozwolenie otworzenia sta łego teatru w sali 
Petit-Bourbon. W 1659 r . trupa Moliera wyst awia 
„Pocieszne wykwintni.sie" (Les P recieuses ridicules) 
i odnosi głośny sukces. Satyra na współczesne salony 
literackie połączona z głęboką obserwacj ą i realizmem 
podniosła tę komed ię do r angi komed ii obyczajowej . 
Po raz p ierwszy na scenie doszły do głosu - zdrowy 
rozsądek oraz satyra mocw1 i celna. Nie wszyscy mogli 
i nie wszyscy chcieli się z tym pogodzić. Autor zy 
i salony literackie najboleś niej tą sa tyrą dotkn i ęci 
rozpętali wojnę przeciw Molierowi. Ale on podejmuje 
wyzwania i na a taki odpowiada wzmożoną aktywno
ścią twórczą. 

W 1660 r. wystawia farsę „Sganarei" , a w rok póź
niej - na inaugurację sali Palais-Royal - przyzna
nej mu pr zez króla gr a , zresztą bez powodzenia, ko
medię „Don Garcia. z Na.wa.ry" (Don Garcie de Na
varre). Ale wystawioną w 1661 r. „Szkolą mężów" 
!L'ecole des maris) zdobywa ponownie przychylność 
króla i publi czności. Wydawałoby się, że jest już 
u szczytu sławy i powodzenia. Jest popularny, prote
gowany p rzez króla, poślubia Armandę BeJart. Nie 
zatrzymuje się jednak w miejscu i tworzy nadal. 

N apisana w tym okresie „Szkoła żon" (L'ecole des 
fernrnes) staje się punktem zwrotnym nie tylko w ka
rierze Moliera, a le i w historii t eatru francuskiego 
Premier odbyła się 26 grudnia 1662 roku. Wprawdzie 
publiczność: przyjęła „Szkołę żon" z za chwytem, jed
nakże krytycy i morali5 ci znaleźli pretekst do wypo
wiedzenia Molierowi otwartej wojny. Ta wielka ko
media oparta na zdrowym rozs ądku, rzetelnej obser
wacji i demaskowa niu wszelkiej przesady, jako zj a 
wiSka, które za kłóca bieg życia s p ołecznego nie mogła 

·podobać ię ludziom z p ewn ych kręgów. Przecież 
w postaciach scenicznych rozpoznali siebie. Posypały 
się pamflety, na które Molier zareagował „Krytyką 
Szkoly .:':on" (La critique de L'ecole des femmes). 
Była to p ierwsza w historii t eatru sztuka o sztuce. 

W tej jednoaktowej komedii Molier odpowiedział na 
stawiane mu zarzuty, a równocześ n ie ośmieszył swych 
nieprzyjaciół tworząc ich karykatury. Ale spór trwa ł 
nadal. 
Edmć Boursault wystawił w !'Hotel d e Borgogne 

.. Portret malar za. czyli kontr-krytykę Szkoly żon' 
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(Le portralt du pe!ntre ou la contre-critque d e l'Ecole 
des femmes) gdzie nie tylko atakował „bczbożnoś{:" 
Moliera, ale posunął się do zrobienia kilku aluzji do 
jego spraw osobistych. 

Na · usilne n leganie samego króla Molier odpowie
dział na tę nową prowokację „Improu; izacją w Wer
salu" (L'Im promtu de Versailless - 1663). 

Akcja rozgrywa się w te trze podczas próby - Mo
lier grał rolę prowadzącego próbę dyrektora teatr.i . 
Udzielając wskazówek aktorom miał okazj ę do wy
głoszenia swych poglądów na temat komedii, k tórej 
zadaniem jest przedstawienie w ogólnych zarys eh 
wszelkich wad ludzkich właściwych epoce, za co auto
rowi nie powinny grozić ataki ze strony ogranic.wnych 
jednostek, które nie mogą zrozumie<:, że w danym 
dziele należy szukać sposobów naprawy społeczeństwa. 

I na tym może skończyłaby się wrzawa wokół Mo
liera, gdyby batalia stoczona o „Szkołę żon" nie otwo
rzyła mu oczu na nowe, niezauważone dotąd wady 
ludzkie - na nienawiść, podłość i obłudę. Z tych no-

ych spostrzeżeń powstał zagrany po raz pierwszy 
w r . 1664 „Swiętoszek" (Le Tartuffe), którym Molier 
wzniósł komedię na nieosiągalny dotąd stopień per
fekcji. Ci którzy zobaczyli w „Swiętoszku" nie kry
tykę hipokryzji i obłudy, ale atakowanie i ośmieszenie 
relig ii, spowodowali, że nawet król, mimo całej swej 
dla Moliera przychylności musiał wydać zakaz grania 
tej sztuki. Walka o cofnięcie tego zakazu trwała pięć 
lat, w ciagu których powstały takie sztuki jak: „Don 
Juan" (1665), „Mizantrop" (Le Misanthrope) i „Lekarz 
mimo woli" (Le medecin malgre lui - 1666), „Amfit
rion" (Amphitryon) i „Skąpiec" (L'Avare - 1668). 

Wreszcie po wielkim,. sukcesie „Swiętoszka" w r. 1669 
Molier jeszcze podwaja swoją aktywność twórczą. Pi
sze szereg komedii, pastorałek i fars, z których na j
bardziej godne zapamiętania są: „Mieszczanin szlach
cicem" (Le Bourgeois gentilhomme - 1670) „Szelmo
stwa Skapena" (Les Fourberies de Scapin - 1671), 
„Uczone bialoglowy" (Les Femmes savantes - 1672) 
i „Chory z urojeni.a" (Le Malade imaginaire - 1672). 

Pod cza trzeciego przedstawienia tej os tatniej sztu
ki, 17 lutego 1672 r. od dłuższego już cza~u chory , 
Molier zemdlał na scenie i po kilku godzinach zmarł. 
Władze kościelne nie zezwoliły na pogrzeb ekskomuni
kowanego przez kościół „komedianta". Dopiero inler
wencj a Ludwika XIV spowodowała, że pochowano 
go na cmentarzu. ale pokryjomu, w nocy, bez religij
nego obrządku. 

EWA SYGNARl':K 



„S Z K O Ł A .Ż O N" 

Burza wybuchła z okazji „Szkoły żon" ( 1662). 
„Szkoła żon" stanowi znów epokę w literaturze: w na
czynie tradycyjnej farsy francusko-wlosko-hiszpaiL
skiej Molier wlał treść pierwszej komedii obyczajo
wej, studium charakterów, życie! Mimo zachwytu 
publiczności pedanci ujrzeli w tej sztuce wzgardę dla 
świętych prawideł Arystotelesa. Z powodu paru wv
rażeń, służących raczej do scharakteryzowania posta
ci, świętoszki obojga plci podnoszą krzyk o żarty 
z rzeczy świętych. Wykwintnisie gorszą się swobodą 
języka. I trzeba przyznać, że mieli dobry instynkt 
w tym swoim niepokoju. Mimo iż komedia Moliera, 
w stosunku do ówczesnych fars, uderza raczej swq 
obyczajnością i oczyszczeniem smaku z zaprawy gru
bych konceptów, w gruncie ta sztuka Moliera słusz
nie mogla się im wydać niebezpieczną: pod niewin
ną szatą kryje ona w sobie, jak większość sztuk Mo
liera, elementy rewolucji obyczajowej. Jakoż pada 
ciężkie slowo, ten kamień, który świat z reguły pra
wie rzuca pod stopy każdego genialnego pisarza: nie
moralność! Sypią się broszury, pamflety, parodie, ata
kujące Moliera na wszystkich polach, nie cofające się 
przed szarpaniem go w najdrażliwszych tajnikach 
życia rodzinnego. Molier odpowiada. Na razie jako 
odpowiedź daje dwa klejnociki rozsądku, ciętości i hu
moru: Krytykę „Szkoły żon" i „Improwizację w Wer
salu"; później dorzuci coś więcej.-

Tadeusz Boy-Żeleński 
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