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MOLIÈRE – FIZIOLOGIA RÂSULUI

Opera lui Molière nu se circumscrie nici spaţiului, dar nici 
timpului. Ea nu aparţine numai vieţii unei epoci sau a unei societăţi, 
ci tuturor vârstelor vieţii. Opera lui Molière exprimă trecutul, 
prezentul şi, în măsura în care omul de mâine va fi moştenitorul 
omului de ieri şi de azi, viitorul. Aruncând o privire asupra ei, 
vom observa însă reflectându-se în această vastă oglindă figura 
Franţei.

„Molière se născuse cu o înclinaţie atât de mare 
pentru teatru, încât a fost cu neputinţă de a-l împiedica să se 

facă actor. Abia îşi sfârşise studiile în care reuşise în chip desăvârşit şi se însoţi 
cu mai mulţi tineri de vârsta sa şi cu aceeaşi pasiune luă hotărârea să înjghebeze o 
trupă de actori pentru a merge în provincie să joace teatru. Tatăl său, bun burghez 
din Paris şi tapiser al regelui, necăjit de hotărârea luată de fiul său, a încercat să-l 
determine prin toţi prietenii săi să părăsească acest gând. Nici rugăminţile, nici 
mustrările prietenilor susţinute de promisiunile sale n-au avut darul să-l convingă.”1 

„La patruzeci2 sau puţin mai înainte, / am ieşit din Colegiu şi am ieşit savant. /Apoi, 
întors din Orléans, unde mi-am luat licenţa, / m-am făcut avocat după vacanţa cea mare. / Am 
fost în barou cinci sau şase luni”, spune personajul Élomire, anagrama numelui lui Molière din 
comedia-pamflet Élomire Hypocondre (1670) de Le Boulanger de Chalussay, pseudonim sub 
care se ascundea un duşman al lui Molière. Datele par a fi certe, mai ales că nu avem amănunte 
clare, verosimile despre anii de formare ai lui Molière. E sigur că a studiat avocatura, iar 
pasajul din piesa amintită nu era decât una dintre multele răutăţi („Dar tatăl său ştiind că pe 
bani / în Orléans un măgar obţinea o licenţă, / îl duse pe al său…”). Avocatului care nu a pledat 
niciodată, care avea să ştie să depăşească înţelept şi ironic mizeriile unei vieţi prea scurte, i se 
deschidea la mijlocul unui veac în acelaşi timp baroc şi clasic, o carieră artistică nebănuită. 
Cariera unuia dintre cei mai mari dramaturgi, despre care se spune de trei secole încoace că a 
creat o fiziologie a râsului. Fiziologie, sau dacă acceptaţi, în egală măsură, filosofie a râsului.

„Câteodată, când râzi, te gândeşti că teatrul său a fost mai mult decât o 
mască a râsului pe care el a iubit-o. Deşi biografia nu are întotdeauna de-a face cu 

1 Molière, schiţă  biografică în seria „Les Hommes illustres qui ont paru en France”, 1696. 
2 1640, n. n. 
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rezultatul literar, Molière, actor şi regizor pasionat, era un intelectual, lucru care 
nu reiese de la prima vedere, ci numai dacă-i studiezi cu atenţie piesele. N-a pledat 
nici o cauză, decât în operele sale, unde interpretează şi acuzatorii, şi acuzatul, 
şi, prin urmare, îl descoperim într-o dublă postură. Comunică cu oamenii printr-o 
radiografie a vieţii interioare, vorbind cu foarte multe voci, vocile personajelor 
sale.”3  

Intelectualul Molière cunoscuse din anii 
copilăriei lumea pestriţă a unui Paris care cocheta 
cu forme de viaţă burgheză, fără a fi uitat coloratul 
spectacol medieval, în care teatrul popular deschidea 
porţile spectacolului străzii. Cartierul Halelor, în 
care se născuse Molière, era locul cel mai animat din 
Paris, centrul care atrăgea ca un magnet energiile. 
Autorul lui Tartuffe este însă puţin legat de un spaţiu 
delimitabil sau de psihologia identificabilă a unei 
categorii sociale. Nefiind expresia unei clase, Molière 
nu este nici expresia unei epoci anume. La fel ca 
Shakespeare, Goethe sau Caragiale, opera lui este o 
expresie a esenţei umane.

Ce ştia Molière şi ce nu ştia Boileau, care-i 
sugerase să rămână doar scriitor, este o întrebare 
la care se pot primi multe răspunsuri. În cazul său, 
dramaturgul, regizorul şi actorul alcătuiesc în mod 
fericit şi singular figura creatorului unic. Se determină 

reciproc în modul cel mai natural cu putinţă. Chiar dacă astăzi nu putem decât intui cum 
arăta în epocă o reprezentaţie teatrală, în textul molieresc se simte mai întâi de toate practica 
teatrală, atât în structura dramatică, în felul în care ştie să conducă acţiunea, conferindu-i un 
caracter scenic „natural”, fără ocolişuri inutile sau excesivă literaturizare, cât şi în expresia 
propriu-zisă, care nu întâmpină nici o dificultate de rostire pe scenă, aşa cum apare de multe 
ori chiar la mari scriitori, în perioada barocului şi a clasicismului. Molière scria în versuri sau 
în proză cu aceeaşi uşurinţă, fapt rar în secolul al XVII-lea. Nu era însă interesat de calităţile 
poetice ale textului, care pot face din teatru o bună lectură literară, dar care, pe scenă, îşi pierd 
mult din valoare sau rămân simple ornamente care sună bine. Dimpotrivă, versul nu e la el 
mai mult decât un instrument natural de exprimare, iar calităţile poetice se reduc de fapt la 
mijloacele tehnice folosite cu virtuozitate. Faţă de Corneille şi Racine, alexandrinul, vers atât 
de cultivat de francezi în tot secolul clasic, e mai puţin livresc la Molière, care găsește resurse 
de naturaleţe uneori nebănuite. Nimic din solemnitatea versului alexandrin nu transpare în felul 
în care îl foloseşte Molière. Aceasta pentru că interesul lui este eminamente scenic și nu trebuie 
sacrificat niciodată de dragul frumuseţii literare a unui pasaj.

În această formă ce dobândeşte aparenţa naturaleţii, este turnată cea mai cuprinzătoare 
radiografie de tipuri, comportamente, mentalităţi, definite însă deloc schematic, pe toată scara 
creaţiei comice, până la acele amănunte care ies din tipare previzibile şi care fac ca un personaj 
să aibă farmec ori de câte ori te întorci la el. Molière a fost până în adâncul sufletului un 
neobosit observator al lumii. Viciul, prostia, urâţenia, făţărnicia, slăbiciunea sunt omeneşti. 

3 Irina Eliade, în emisiunea Clasicii dramaturgiei universale, Radio România Cultural, 18 ianuarie 1998. 
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N-a cruţat pe nimeni şi nimic, conform principiului lui Terenţiu: „Sunt om; nimic din ce-i 
omenesc nu-mi este străin.” Molière nu s-a cruţat nici pe sine însuşi. Contemporanii lui au 
ajuns la concluzia că în Harpagon l-ar fi avut ca model pe tatăl său. Pe Molière nu-l persecută 
însă ideea conformităţii cu viaţa. Omul de teatru desăvârşit ştie că teatrul nu reproduce, ci 
creează o altă realitate, iar această realitate este condusă de el către ceea ce place publicului. 
Despre Molière, Voltaire afirma că a fost un filosof şi în teorie, şi în practică. Un filosof, am 
putea adăuga, dotat cu spirit 
înnoitor, construindu-şi teoria 
teatrală exprimată implicit în 
operă, în focul practicii. De 
altfel, la baza acestei filosofii 
a lui Molière se află bunul-
simţ moral care îl susţine şi 
îl inspiră, un bun-simţ străin 
atât de onoarea medievală, 
cât şi de morala scolastică. 
Râsul considerat pe rând 
trompeta nebunilor, lumina 
de fulger a bucuriei sufleteşti, 
supapa de siguranţă a vieţii 
şi a optimismului ei, poate fi 
deopotrivă un act de protest 
dar şi unul de acceptare, 
pentru că e mai uşor să-i faci 
pe oameni să plângă decât 
să râdă. Râsul molieresc este, în fond, râsul-plânsul comediei de moravuri. La mijlocul secolului 
al XIX-lea, Sainte-Beuve definea râsul lui Molière, dar şi pe Molière în raport cu valoarea 
morală a râsului: „Acest om cunoştea slăbiciunile şi nu se mira de ele. Făcea binele mai mult 
decât credea el. Se bizuia pe vicii şi indignarea sa cea mai arzătoare se prefăcea în râs. Privea 
omenirea aceasta tristă ca pe un copil bolnav şi fără leac, pe care trebuie să-l îndrepţi puţin şi 
să-i alini durerile, mai ales făcându-l să petreacă.”4 

Tipuri şi caractere, personaje ale căror nume au devenit substantive comune, sinonime cu 
tot atâtea trăsături şi comportamente umane, situaţii antologice pentru definirea unei tipologii, 
replici memorabile, gestică şi mimică pe măsură, toate se regăsesc în multe dintre cele 36 de 
piese în versuri sau în proză scrise de Molière. Clasic prin examinarea şi valorificarea tipologiei 
umane, clasic prin viziune, Molière, spirit independent, încalcă regulile cu acea superbă 
candoare specifică geniilor, în plin secol al canoanelor:

„Molière face parte din veacul în care a trăit prin pictura unor metehne şi 
prin folosirea costumelor, dar e mai curând al tuturor timpurilor, e omul naturii 
umane. Nimic mai bun, ca să ai de la început măsura geniului său, decât să vezi cu 
ce uşurinţă se alătură veacului său şi cum tot aşa se desprinde de el; cât de exact i 
se adaptează şi cât de grandios îl depăşeşte.”5 

Atingând universalul, Molière a devenit universal. În februarie 1973, la tricentenarul 
morţii dramaturgului, ideea că Molière este contemporanul nostru s-a aflat în prim-planul 

4 Sainte-Beuve, Portraits littéraires II, Paris, Garnier Frères, 1862. 
5 Ibid. 
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discuţiilor. Actorul Ion Lucian înregistra în 1953, pentru Teatrul Naţional Radiofonic, rolul 
lui Covielle din Burghezul gentilom, în regia lui George Teodorescu. L-a jucat apoi cu succes 
pe Molière pe scenă şi a avut ocazia de a participa la tricentenarul morţii părintelui comediei 
moderne: 

„În 1973 am participat cu Teatrul «Ion Creangă» din Bucureşti, la o 
microstagiune la Paris, cu spectacolul Snoave cu măşti, un spectacol de atmosferă 
folclorică românească. La al 48-lea spectacol, care era şi ultimul, în calitate de şef 
al trupei, am convenit cu colegii mei şi am schimbat prologul cu care începea în 
mod obişnuit reprezentaţia, spunând: O trupă de români, care a parcurs trei mii 
de kilometri pentru a apărea în faţa dvs., vă cere permisiunea ca acest spectacol 
să-l închinăm aceluia care acum trei sute de ani, exact în aceste ore ale serii, 
şi-a dat sufletul pe scenă, arătând partea eroică a profesiunii noastre de artişti: 
Jean-Baptiste Poquelin, zis Molière, care, farsor cum a fost toată viaţa, a făcut o 
mare farsă publicului, murind chiar pe scenă. Această mică intervenţie a creat o 
stare de emoţie fantastică şi s-a constatat la întâlnirea de după spectacol că în seara 
aceea în nici unul dintre teatrele franceze nu s-a pomenit nici un cuvânt despre 
acest eveniment. În presa de a doua zi s-a scris că «a trebuit să vină un român să 
ne aducă aminte de ziua în care Molière a spus adio publicului», eveniment pentru 
care, cu doi ani în urmă, se constituise un comitet naţional. La puţin timp după 
revenirea în ţară, am primit invitaţia de a participa la tricentenar. A fost pentru 
mine o mare onoare să reprezint România împreună cu Radu Beligan. Lucrarea 
Molière în România, susţinută de Radu Beligan, i-a uimit pe toţi în privinţa 
frecvenţei scenice a dramaturgului francez în România. La unul dintre colocviile 
care însoţeau această sărbătoare prezidată chiar de Jean-Louis Barrault, am avut o 
intervenţie referitoare la universalitatea lui Molière, dar şi la optimismul acestuia. 
La această manifestare, referentul a fost reprezentantul Statelor Unite ale Americii, 
care a susţinut o prelegere tot despre optimismul lui Molière. Eu m-am ridicat şi 
l-am interpelat, spunându-i că, jucând de nenumărate ori în piesele lui Molière şi 
chiar în rolul lui din L’Impromptu de Versailles, sau în piesa Viaţa lui Molière de 
Marica Beligan, mi-am permis să-i studiez foarte atent biografia. Îmi manifestam 
scepticismul asupra faptului că un om care a trăit cum a trăit Molière a putut să 
fie optimist. Evident, ne aflăm aici în faţa unei probleme de receptare: optimismul 
lui Molière derivă din impactul spectatorilor cu teatrul său. Este starea pe care o 
trezeşte în noi după ce îi consumăm opera, el nefiind altceva decât un medic al 
conştiinţelor în derivă. Oamenii se prezintă în faţa operei sale cu toate problemele, 
cu toate frământările, cu toate întrebările acumulate în viaţa de toate zilele şi, pentru 
că fiecare în parte găseşte medicamentul suferinţelor lui, pleacă din sală tonifiat. 
Optimismul la Molière nu este altceva decât un tratament prin artă asupra publicului 
aflat în suferinţă. 

În articolul de a doua zi, Jean-Louis Barrault scria că a venit un român să ne 
dea o imagine cu totul nouă a unui sanatoriu de conştiinţe în opera lui Molière, iar 
la marea şedinţă prezidată de UNESCO s-a citat această nouă optică. Tot atunci am 
spus că noi am venit să-l sărbătorim pe Molière al nostru, pentru că el a intrat în 
conştiinţă ca un concetăţean, făcând astfel referire, la fel ca şi englezii, americanii, 
belgienii, nemţii, la universalitatea operei moliereşti.”6 

6 Ion Lucian, în  emisiunea Clasicii dramaturgiei universale, ed. cit. 
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Secolul al XVII-lea aparţine din punct de vedere 
cultural Franţei, în special sub domnia Regelui-Soare 
apărând mari scriitori intraţi în galeria de aur a literaturii 
universale. Strălucirea culturală a epocii lui Ludovic al 
XIV-lea face parte din politica de grandoare a acestui rege 
unic. Academiile înfiinţate erau destinate supravegherii 
tuturor domeniilor de activitate artistică şi intelectuală, iar 
trufia regelui mentor exprimată într-o frază era, în fond, cât 
se poate de motivată, dacă luăm în considerare dezvoltarea 
fără precedent a vieţii culturale franceze în cei 72 de ani 
de domnie (1643–1715): „Puteţi, domnilor, să judecaţi 
consideraţia de care vă bucuraţi pentru că v-am încredinţat 
lucrul care este pentru mine cel mai important din lume: 
gloria mea.”

Fără înţelegerea acestei ambianţe unice create de Ludovic al XIV-lea, cu toate împlinirile 
ei, dincolo de predispoziţia dictatorială oarecum naturală, epoca nu poate fi percepută la 
adevărata ei dimensiune. 

Molière va beneficia din plin de favorurile lui Ludovic al XIV-lea, ca şi colaboratorul său 
apropiat, Jean-Baptiste Lully. La începutul acestui veac comedia era în plină criză. În anii ’30 
ai secolului, dramaturgi ca Jean Mairet (1604–1686), autor al comediei Complimentele ducelui 
d’Ossonne (Les Galanteries du duc d’Ossonne, 1632) şi al mai multor tragicomedii, şi Pierre 
Corneille încercaseră să o scoată din letargie. Dar perioada de strălucire a comediei franceze 
avea să fie cuprinsă în sfertul de veac care înseamnă apogeul clasicismului francez, între 1661 
şi 1685. Rolul lui Molière, care îşi scrie marile comedii începând cu 1659, este fundamental 
nu numai pentru istoria comediei, ci pentru configurarea clasicismului francez şi, într-un fel, 
pentru universalizarea doctrinei. La fel cum, sub pana lui Lully, baletul de curte se transformă 
în operă. În timpul Regelui-Soare, Molière devine regele comediei graţie varietăţii subiectelor 
pe care le dezvoltă, diversităţii de stiluri, tehnicii dramatice perfecte şi expresiei unice, iar 
italianul de origine plebee, Lully, regele muzicii. Micul florentin şiret, cu un fizic oarecare 
dar inteligent, impune muzica la curtea de la Versailles, creând repede o adevărată dictatură 
estetică. În fastul palatului regal, în splendoarea luxului de la Versailles, colaborarea cu 
Molière între 1661 şi 1673, în comediile-balet Pisălogii, Căsătorie cu de-a sila, Prinţesa 
din Elida, Amorul doctor, Sicilianul, George Dandin, Domnul de Pourceaugnac, Amanţii 
magnifici, Burghezul gentilom, Psyché, Bolnavul închipuit, este hotărâtoare pentru 
cariera muzicianului. Lully este primul exemplu notoriu de muzician asimilat culturii 
franceze. Spre deosebire de alţii, ajunge de timpuriu în Parisul care a ştiut atâta vreme să 
modeleze în spiritul său personalităţi complet diferite ca gust şi educaţie. Venit la 11 ani în 
Franţa, în 1643, s-ar putea spune că viitorul compozitor oficial al curţii de la Versailles s-a 
format intelectual în acest orizont cultural. Biografia ar contrazice prin urmare problema de 
fond a asimilării. Opera, dimpotrivă, o confirmă. Nu ştim exact cât de multe a apucat să înveţe 
copilul Lully de la Carissimi, plecând din Florenţa la 11 ani. E cert însă că, găsind în Franţa o 
formă de artă muzicală care nu îl satisfăcea, baletele melodramatice cu personaje mitologice, 
conţinând probabil istorisiri în versuri, şi-a întors privirea către opera italiană, aflată la o primă 
vârstă de aur prin Monteverdi. Acomodarea stilului italian la ceea ce considerăm noi astăzi 
tradiţia teatrului francez din secolul al XVII-lea, la formele distincte ale tragediei lui Racine 
şi la comedia molierescă, a generat formele noi ale muzicii lui Lully, întemeietorul operei 
franceze, al unui gen de spectacol care nu mai avea decât vagă legătură cu punctul de pornire. 
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„Prodigioasa sinteză” dintre „povestirea muzicală” de tip italian şi 
„verbul poetic francez” l-a înălţat pe Lully până la universalitate, 
acesta fiind de fapt un ideal atins în acel sfârşit de secol al 
XVII-lea. „Putea oare să existe în lumea veacului al XVII-lea 
conjunctură mai nobilă între muzică şi poezie? Şi nu numai 
mai nobilă, dar şi mai aproape de rădăcinile cele mai ascunse 
ale adevărului uman?”7 Nu e nevoie să răspundem la întrebările 
criticului francez, răspunsul este conţinut în ele. Asimilarea s-a 
produs fără nici un obstacol pentru că „dictatorul” Lully era un 
compozitor de geniu, care nu a simţit nici o dificultate în a modela 
o materie muzicală străină după specificul limbii franceze şi al 
spiritului francez. Ca fapt anecdotic, moartea compozitorului în 
1687 nu e lipsită poate de o încărcătură simbolică. Ea s-a datorat 
unei lovituri în picior pe care domnul Lully  şi-a aplicat-o singur 
cu mâniosul baston dirijoral, în timp ce dirija un Te Deum. 

Fiul lui Jean Poquelin, bogat negustor tapiţer din strada Saint Honoré, şi al Mariei 
Cressé, şi ea fiică de tapiţer, Jean-Baptiste Poquelin a fost botezat la 15 ianuarie 1622, în 
Biserica Saint-Eustache. Data naşterii nu se cunoaşte. La 11 ani este înscris la prestigiosul 
Collège de Clermont, şcoală iezuită. Există multe poveşti despre timpul petrecut aici, de la 

exigenţa exagerată a tatălui, la întâlnirea cu prinţul de Conti. 
Viitorul dramaturg ar fi fost elevul filosofului Pierre Gassendi, 
dar informaţia nu e sigură. Cert este că a fost un prieten 
apropiat al abatelui La Mothe Le Vayer, fiul lui François 
de La Mothe Le Vayer, filosof sceptic, una dintre figurile 
„libertinajului erudit” din secolul al XVII-lea, în anii pe când 
abatele edita lucrările tatălui său. La moartea prematură a 
abatelui, Molière scrie un sonet dedicat bătrânului Le Vayer. 
În aceşti ani de studiu, în care lumea pariziană era sedusă 
de Fizica lui Epicur, Molière ar fi tradus, după spusele 
contemporanilor, poemul De 
rerum natura ai lui Lucreţiu.

Când a împlinit vârsta de 18 ani, tatăl său i-a predat titlul de 
„tapissier du Roi” şi oficiul asociat de „valet de chambre”, care îi 
dădea posibilitatea de a fi în contact cu regele. În 1642, după ce 
absolvise dreptul la Orléans şi fusese înscris în Barou timp de şase 
luni, îl aflăm urmând cortegiul regal la Narbonne. În după-amiaza 
zilei de 30 iunie 1643, împreună cu iubita sa Madeleine Béjart, 
un frate şi o soră a acesteia, actori şi alţi asociaţi, fondează trupa 
„L’Illustre Théâtre” („Ilustrul Teatru”), care, după doi ani, va trece 
prin mari dificultăţi financiare. Protejata contelui de Modène, de la 
care ar fi avut un copil, Madeleine Béjart era mai mare cu patru ani ca 
Molière. „Era frumoasă, galantă, dotată cu mult spirit, ştia să cânte 
şi să danseze frumos; cânta la tot felul de instrumente; scria versuri 
şi proză încântătoare iar în conversaţie era teribil de amuzantă. Era 
în plus una dintre cele mai bune actriţe ale secolului şi interpretarea 

7 Antoine Goléa, Muzica din noaptea timpurilor până în zorile noi, traducere de I. Igiroşianu, Bucureşti, 
Editura Muzicală, 1987. 

Armande Béjart

Semnături pe actul 
de înființare a „Ilustrului Teatru” 
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sa fermecătoare inspira toate pasiunile prefăcute ce se puteau vedea în teatru”, spune Georges 
de Scudéry. Rolul ei cel mai bun a fost Epicharis din Moartea lui Seneca de Tristan L’Hermite. 

În ciuda eforturilor făcute mai ales în secolul al XIX-lea, nu se ştie dacă Armande, viitoarea 
soţie a lui Molière, era fiica sau sora Madeleinei Béjart, prima directoare a trupei „Ilustrul 
Teatru”. Când devine directorul companiei, în iulie 1644, Jean-Baptiste de Poquelin adoptă 
pseudonimul Molière, inspirat de numele unui mic sat din sudul Franţei. În 1645, reclamat de 
creditori, este închis pentru datorii la Châtelet, dar eliberat după câteva zile la intervenţia tatălui 
său. Oricum, soarta „Ilustrului Teatru” pare pecetluită, cel puţin la Paris. Trupa pleacă într-un 
lung turneu în provincie, care va dura aproape 14 ani, răstimp de prefaceri, treceri sub protecţia 
unor persoane influente, întâlniri mai mult sau mai puţin profitabile. Actorul Charles Dufresne 
preia la un moment conducerea trupei care joacă la Albi, Carcasonne, Nantes, Toulouse, 
Narbonne, Grenoble, Lyon, Bordeaux, Montpellier, Avignon, Dijon, Rouen, unde Molière îl 
întâlneşte pe Corneille. În 1650 el preia din nou conducerea trupei, care trei ani mai târziu intră 
sub protecţia prinţului de Conti, guvernatorul provinciei Languedoc, şi împrumută numele 
acestuia. Prietenia avea, însă, să se termine mai târziu, când Conty s-a alăturat inamicilor 

lui Molière din „Parti des Dévots” („Partidul Bigoţilor”), în 
scandalul cu Tartuffe. La Lyon, domnişoara Duparc, cunoscută 
sub numele de La Marquise, se alătură trupei. La Marquise 
era curtată, zadarnic, de Pierre Corneille, devenind mai târziu 
iubita lui Jean Racine. Racine i-a oferit lui Molière tragedia sa 
Théagène et Chariclée (una dintre primele lucrări scrise după 
părăsirea studiilor teologice), dar Molière nu a interpretat-o, 
deşi l-a încurajat pe Racine să-şi continue cariera artistică. 

Din această perioadă datează primele farse ale 
dramaturgului, în parte pierdute. Prin 1652, la Pézenas, obişnuia 
să frecventeze prăvălia bărbierului Gély. Se aşeza într-un fotoliu, 
care se păstrează şi astăzi, şi observa cu atenţie clienţii, ca mai 
târziu Caragiale la berărie. Această lungă peregrinare datorată 
meseriei de actor este atipică pentru scriitorii epocii, foarte puţin 
dispuşi să călătorească. Vorba lui Paul Hazard, „marii clasici au 
fost sedentari”8.

Printre primele comedii care i se pot atribui cu certitudine lui Molière este Nechibzuitul 
sau Boroboaţele (L’Étourdi ou Les Contretemps), intrigă în versuri, în cinci acte, reprezentată 
la Lyon în 1655 şi publicată în 1662. Sursele care au stat la baza acestei piese sunt Zăpăcitul 
(L’Inavvertito) de Niccolò Barbieri zis Beltrame, dar şi o prelucrare a acesteia din 1654, 
L’amant discret ou Le Maître étourdi, datorată poetului francez Philippe Quinault, cunoscut 
mai mult pentru libretele de operă scrise pentru Lully. Lélie dejoacă maşinaţiunile valetului 
isteţ Mascarille, interpretat de Molière, un maestru al limbajului plin de formule pitoreşti, 
înaintaş direct al lui Scapin şi al lui Figaro. Repetiţia este formula prin care Molière creează 
comicul din această piesă, din care nu lipsesc accentele satirice, intriga având o funcţionalitate 
mecanică, cu rădăcini în commedia dell’arte. Mademoiselle Duparc

„Nu, Lucile, nu m-ai iubit niciodată”, o replică din Dragoste cu toane (Le Dépit 
amoureux), este elocventă pentru tema piesei aşezate sub semnul divertismentului, cu intrigă 
amoroasă complicată. Chinurile dragostei şi deghizările sunt materie tradiţională în comedie. 
Convins că Lucile s-a căsătorit cu Valère, Éraste îi face reproşuri vehemente, iar neînţelegerea 
îi duce aproape de ruperea relaţiei. Împărţiţi între iubire şi amorul propriu, nici unul dintre ei nu 

8 Criza conştiinţei europene, 1680–1715, traducere de Sanda Șora, Bucureşti, Editura Univers, 1973. 
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se decide să ia iniţiativa pentru a se împăca. Pe de altă parte, Dorothée, care-l iubeşte pe Valère, 
se deghizează în băiat, din pricina unei probleme complicate de moştenire. Dar totul se termină 
cu bine şi cele două cupluri vor cunoaşte fericirea. Dintre cele trei căsătorii din această piesă, 
cea mai surprinzătoare este aceea dintre Gros-René, valetul lui Éraste şi Marinette (pe care o 
interpreta Madeleine Béjart), subreta Lucilei. Exploatând complicaţiile şi neprevăzutul unor 
intrigi complexe, Molière dă acum o lovitură de teatru, creând un adevărat cuplu de îndrăgostiţi 
şi rafinând tiparul comic obişnuit. Sursa acestei piese ce păstrează încă accente ale commediei 
dell’arte, ar putea fi L’interesse (Cupiditatea, 1581) de Nicolò Secchi, de altfel una dintre 
sursele lui Shakespeare pentru A douăsprezecea noapte. Le Dépit amoureux a fost jucată în 
premieră în decembrie 1656, la Béziers, apoi la Paris, în 1658 şi publicată în anul 1662.

Trupa lui Molière revine la Paris în 1658 şi joacă 
la Luvru, cu un oarecare succes, tragedia Nicomède a 
lui Corneille şi farsa Le docteur amoureux (Doctorul 
îndrăgostit), în prezenţa regelui Ludovic al XIV-lea (24 
octombrie 1658), căruia dramaturgul-actor îi cerea „cu multă 
plecăciune să îngăduie a-i prezenta unul dintre acele 
mici divertismente care-i aduseseră oarecare faimă şi cu 
care înveselise provincia.” Primeşte titlul de „Troupe de 
Monsieur” (Monsieur era fratele regelui) şi cu ajutorul 
acestuia, se alătură unei companii italiene faimoase de 
commedia dell’arte, instalându-se în sala de la Petit-
Bourbon, unde joacă în zilele de luni, miercuri, joi şi 
sâmbătă. Alături de farsa în manieră italiană Doctorul 
îndrăgostit, în registrul lui La Grange, regizor al trupei lui 
Molière, mai sunt menţionate Les Trois docteurs rivaux 
(Cei trei doctori rivali), Le Maître d’école (Învăţătorul), 
ale căror texte s-au pierdut, apoi Gros-René écolier (Gros-
René şcolar, premiera la 18 mai 1659), Le Docteur pédant 
(Doctorul pedant, 18 iunie 1660), Gorgibus dans le sac (Gorgibus în sac, 31 ianuarie 1661). 

În 14 septembrie 1661 s-a jucat Le Fagotier ou 
Le Médecin par force (Legătura de vreascuri 
sau Doctor de nevoie) iar în 16 aprilie 1663 Molière pune în 
scenă  La Jalousie de Gros-René (Gelozia lui Gros-René), 
urmată, în 17 ianuarie 1664, de Le Grand Benêt de fils aussi sot 
que son père (Marele Benêt cu un fiu la fel de nătâng ca tatăl 
său), apoi de Casaque (25 mai 1664). Principialul şi severul 
Boileau critică grosolănia farsei în general şi grosolăniile 
lui Molière, spunând că sunt „demne de Tabarin”, şarlatan 
de bâlci. Respectivul se numea Jean Salomon, se născuse 
la Paris în jurul anului 1584 şi  era socotit regele farsorilor. 
Referindu-se desigur la Doctorul îndrăgostit, Boileau regreta 
„că s-a pierdut acea micuţă comedie”, remarcând totodată că 
„există întotdeauna ceva frapant şi instructiv în aceste lucrări 
mărunte.” 

Publicată în 1819, satira Le Médecin volant (Doctorul 
zburător), jucată la Paris, în 18 aprilie 1659 dar scrisă  probabil

La Grange, stampă de Jean Sauvé 
după un desen de P. Brifart 

în La troupe de Molière, 
Frederic Hillemacher, 1869

Pagină de titlu din registrul lui 
Lagrange, 1659–1685, Colecția 
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mult mai înainte9, este „un remarcabil exerciţiu de tehnică actoricească; intrări şi ieşiri rapide 
din scenă, deghizări multiple şi aproape simultane într-un ritm alert.”10 Titlul pare împrumutat 
de la Dominique Lanni sau de la comedia italiană Il medico vollante iar subiectul de la Edmé 
Boursault (1638–1701), care va ataca Şcoala nevestelor într-o comedie intitulată Portretul 
pictorului sau Critica Şcolii nevestelor, stârnind replica lui Molière din L’Impromptu de 
Versailles. 

Tema Doctorului zburător, farsă într-un act, cu şapte personaje şi 16 scene, este curentă 
la Molière: doctorul isteţ, farseur şi şarlatan, prin care se satirizează medicina şi medicii vremii. 
Valère este îndrăgostit de Lucile, fiica lui Gorgibus. Pentru a zădărnici planul acestuia de a-şi 
casători fata cu Villebrequin, Valère e sfătuit să găsească rapid un doctor care să-i recomande 
bolnavei prefăcute Lucile „să stea în mijlocul naturii şi să inspire aer proaspăt”, scăpând astfel 
de supravegherea tatălui. Doctorul de ocazie este Sganarelle, valetul lui Valère. Satira la adresa 
şarlataniei cu morgă se transformă în episod burlesc, comicul de situaţii şi de limbaj atingând 
virtuozitatea: 

                                                       „Scena 4

Sabine: Bine că v-am găsit, unchiule, ca să vă dau o veste bună. L-am adus pe cel 
mai abil doctor din lume, un om care tocmai a sosit din ţări străine, care       
cunoaşte cele mai mari secrete ale medicinei şi care, fără îndoială, o va vindeca 
pe verişoara mea. Din fericire mi-a fost prezentat şi eu vi l-am adus, unchiule 
Gorgibus. Este atât de savant, că mi-aş dori din toată inima să fiu bolnavă ca el 
să mă vindece.

Gorgibus: Dar unde e?
Sabine: E cel cu care am venit. Poftim, dumnealui este.
Gorgibus: Umilul dvs. servitor, domnule doctor! Vă rog să o vindecaţi pe fiica 

mea, care este bolnavă. Îmi pun toate speranţele în dvs.
Sganarelle: Hippocrate zice, şi Galien din motive temeinice presupune că o 

persoană nu se comportă normal atunci când e bolnavă. Aveţi dreptate că vă 
puneţi toate speranţele în mine căci eu sunt cel mai mare, cel mai abil şi cel 
mai doct doctor din câţi există în facultatea vegetativă, senzitivă şi minerală.

Gorgibus: Sunt extraordinar de încântat.
Sganarelle: Să nu vă imaginaţi că sunt un doctor obişnuit, un doctor simplu, un 

doctor precum alţii. După părerea mea, toţi ceilalţi doctori nu sunt decât nişte 
avortoni ai medicinei. Am talente unice, am secretele mele. Salamalec, 
salamalec. „Rodrigue, tu ai inimă?” Signor, si; signor, non. Per omnia saecula 
saeculorum11. Dar să mai încercăm un pic. Da, domnule Gorgibus, o clipă, să 
vă consult.

Sabine: Hei! Nu este el bolnavul, ci fiica lui.
Sganarelle: Nu are importanţă. Sângele tatălui şi al fiicei sunt acelaşi lucru şi prin 

alterarea sângelui tatălui eu pot să aflu boala fiicei sale. Domnule Gorgibus, ar 
exista o modalitate să văd urina suferindei?

9 Între 1645–1654, Molière ar fi scris Doctorul îndrăgostit, Cei trei doctori rivali, Învăţătorul, Doctorul 
zburător, Gelozia mâzgălitului.

10 Luminiţa Petrulian, Molière, Tartuffe, texte comentate, Bucureşti, Editura Albatros, 1987. 
11 „În vecii vecilor”, n. tr.
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Gorgibus: Sigur că da. Sabine, du-te repede şi ia urina fiicei mele. Domnule 
doctor, sunt îngrozit că fiica mea ar putea să moară.

Sganarelle: Ah! Cât de bine se preface! Nu trebuie să se amuze încercând să moară 
fără ordonanţă medicală. Priviţi urina care arată o temperatură foarte mare, o 
puternică inflamaţie a intestinelor şi cu toate acestea situaţia nu este foarte gravă. 

Gorgibus: Hei, asta ce mai e? Domnule doctor, beţi urina?
Sganarelle: Nu vă emoţionaţi din această cauză! Medicii, de obicei, se mulţumesc 

să o privească, dar eu, eu sunt un doctor ieşit din comun, eu o înghit, pentru că 
prin gust discern mai uşor cauzele dar şi urmările bolii. Dar, ca să vă spun 
adevărul, este mult prea puţin ca să dau un diagnostic exact. Fiica dvs. trebuie 
să facă pipi mai mult.

Sabine: Abia am convins-o să facă puţin.
Sganarelle: Cum adică? Am trăit s-o aud şi pe asta! Faceţi-o să facă pipi copios, 

copios. Dacă toţi bolnavii vor face pipi copios, îmi doresc să fiu doctor toată viaţa.
Sabine: Iată tot ce a putut da. Nu poate face pipi mai mult.
Sganarelle: Ce? Domnule Gorgibus, fiica dvs. nu face pipi decât câteva picături? 

Fiica dvs. nu este decât o biată pişăcioasă. Mă văd nevoit să-i recomand o 
poţiune pisativă. Nu există nici o cale să pot vedea bolnava?

Sabine: Lucile s-a trezit şi dacă doriţi, o voi ruga să coboare.

                                                       Scena 5

Sganarelle: Ei bine, domnişoară, sunteţi bolnavă?
Lucile: Da, domnule doctor.
Sganarelle: Cu atât mai rău! Este un semn că nu vă simţiţi bine. Aveţi dureri 

puternice de cap, de şale?
Lucile: Da, domnule doctor.
Sganarelle: Este nemaipomenit de bine. Da, acest mare medic, e vorba despre 

mine, a spus o sută de lucruri frumoase la capitolul despre natura animalelor, 
afirmând că umorile care au legături între ele au şi multe raporturi. Căci, de 
exemplu, aşa cum melancolia este duşmanca bucuriei, aşa cum bila care se 
răspândeşte în corpul nostru ne face să devenim galbeni, şi că nimic nu este 
mai contrar sănătăţii decât boala, putem spune, alături de acest mare om, adică 
de mine, că fiica dvs. este foarte bolnavă. Trebuie să-i prescriu o reţetă.

Gorgibus: Aduceţi repede o măsuţă, hârtie şi cerneală.
Sganarelle: Printre dvs. se află cineva care ştie să scrie ?
Gorgibus: Domnule doctor, dar dvs. nu ştiţi să scrieţi deloc?
Sganarelle: Ah! Nu mai mi-aduc aminte bine! Am atât de multe afaceri în cap, că 

pe jumătate am şi uitat. […]”12 

Inspirată din nuvela a patra a Zilei a şaptea din Decameronul lui Boccacio sau dintr-
un scenariu de commedia dell’arte, La Jalousie du barbouillé (Gelozia mâzgălitului), scrisă 
când se afla în provincie, i-a fost atribuită lui Molière de către Viollet-le-Duc, îngrijitorul 
ediţiei de opere complete din 1819. Alţi editori îl consideră ca autor pe Dominique Lanni. 
Argumentul paternităţii moliereşti se află în faptul că scene şi replici din această farsă se găsesc 

12 Traducere de Puşa Roth. Doctorul zburător a fost difuzată, în premieră în România, la Teatrul Naţional 
Radiofonic (13 septembrie 2008).
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aproape neschimbate în finalul piesei George Dandin. Similitudini există şi între Le Médecin 
volant şi L’amour médecin sau Le médecin malgré lui. Molière nu a ascuns niciodată faptul 
că a împrumutat teme şi situaţii, afirmând că: „Je prends mon bien où je le trouve.” („Îmi iau 
bunul de unde îl găsesc.”). Înaintea lui Molière, Montaigne declarase: „Je ne compte pas mes 
emprunts, je les pèse.” („Nu-mi număr împrumuturile; le cântăresc.”).

Încă de la începuturile carierei sale, Molière conturează limpede caracterele personajelor 
şi, fără a exclude divertismentul, provoacă râsul prin critica socială, punând în lumină 
contradicţiile şi excesele comportamentale, uneori în culori stridente. Astfel, el denunţă excesul 
de preţiozitate în Preţioasele ridicole, lipsa de jenă în Pisălogii, obsesia ascensiunii sociale în 
Burghezul gentilom, aspiraţia, considerată excesivă, a femeilor de a învăţa în Femeile savante, 
atracţia maniacală suscitată de medicină în Bolnavul imaginar ş.a.m.d.

La Petit-Bourbon se joacă în premieră în 18 noiembrie 1659 Les Précieuses ridicules 
(publicată în 1660), în completarea tragediei Cinna de Corneille. Succesul obţinut de această 
farsă într-un act, în proză, în care dramaturgul denunţa limbajul pompos adoptat de 
preţioasele dar şi de preţioşii vremii, a fost uriaş, comparabil 
cu cel Cidului. În ciuda unei opoziţii care va deveni în 
timp tot mai serioasă, piesa a cunoscut 56 de reprezentaţii 
la Paris şi 5 la Curte. Pentru prima dată, Molière combină 
farsa cu comedia de moravuri, ţinta satirică fiind clară. 
Era primul atac direct la adresa acelei nobilimi snoabe, 
superficiale şi afectate, pe care dramaturgul o detesta. 
Deşi regele susţinea demersul molieresc, personajele 
influente ale saloanelor se impun şi se pare că pentru o 
scurtă perioadă piesa este interzisă. Preţioasele ridicole 
se bazează în primul rând pe observaţia personală şi doar 
în mică parte pe o comedie italiană pierdută şi pe romanul 
abatelui de Pure, La Précieuse ou le Mystère de la ruelle 
(Preţioasa sau Misterul din iatac, 1656).

„Diferiţi contemporani – Tallemant des 
Réaux, abatele d’Aubignac, Sauval, abatele Cotin 
– stăruie în ideea că Molière a avut în vedere 
persoane anumite, printre care şi prietene din 
cercul domnişoarei de Scudéry. În prefaţa la ediţia imprimată, Molière încearcă 
unele atenuări: nu s-a gândit să pună în cauză saloanele pariziene; s-a referit – dacă 
l-am putea crede – doar la înfumurări şi naivităţi ale unor provinciale. 

În realitate, intenţia satirică este evidentă. Molière ia atitudine într-un proces 
literar în care erau angajate persoane şi opinii diferite. Spiritului său atent, cu 
observaţia ascuţită şi pătrunzătoare, nu-i era greu să surprindă anume manierisme 
din salonul domnişoarei de Scudéry, de natură să întreţină o modă a versului uşor şi 
înflorat, a madrigalelor şi improvizaţiilor (impromptus) afectate, a unor prezumţii 
şi frivolităţi ale spiritului cu pretenţii de artă şi intelectualitate rafinată. Molière se 
simţea mai în acord cu tabăra din jurul contesei de Suze, în care se milita pentru 
o literatură mai serioasă şi mai naturală, ca şi cu punctele de vedere ale unor 
scriitori ca Gombould, Sarrasin, Pellisson, Sorel ş.a., duşmani ai literaturii cochete, 
cu dulcegării romaneşti şi false subtilităţi ale preţiozităţii, partizani în schimb ai 
tradiţiei poetice franceze.”13 

13 Ion Zamfirescu, Istoria universală a teatrului, vol. III, Renaşterea (II), Reforma, Barocul, Clasicismul, 
Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1968.
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Preţioasele sunt două „gâsculiţe de provincie”, 
Magdelon şi Cathos, fiica şi nepoata bughezului Gorgibus. 
Acesta le duce la Paris pentru a le mărita. Lecturile 
fetelor se rezumă la romanele preţioase ale vremii, în 
special ale domnişoarei de Scudéry, ale cărei personaje 
le amintesc în conversaţie. Numele Magdelon este un diminu-
tiv, aici cu sens ridicol, al lui Madeleine, trimiterea fiind 
directă la domnişoara Madeleine de Scudéry. La Grange şi Du 
Croisy, pretendenţi respinşi, pun la cale o mistificare: îşi trimit 
valeţii, pe Mascarille şi Jodelet, în salonul preţioaselor pentru 
a le încânta cu limbajul lor baroc şi ridicol şi a le face astfel de 
râs. Cei doi servitori isteţi se dau drept gentilomi. Primul ar fi, 
nici mai mult, nici mai puţin decât Marchizul de Mascarille, 
celălalt, Vicontele de Jodelet. Gluma e într-adevăr crudă, mai 
ales că Mascarille nu este pentru stăpânul său decât un zăpăcit 
înfumurat. Până la urmă farsa va fi denunţată chiar de cei doi 
stăpâni, care îşi dezbracă valeţii de hainele false, umilindu-le 
exemplar pe preţioasele de provincie.

Se discută despre poezie, muzică, teatru, trimiţând săgeţi la adresa rivalilor de la Hôtel 
de Bourgogne, despre vitejiile militare, Cathos declarând că are „o slăbiciune grozavă pentru 
oamenii de arme”, despre parfumuri. Când Mascarille le invită să miroasă părul pudrat al 
perucii, afectata Magdelon zice că „sublimul e mişcat de el în chip fermecător”. „Sublimul” 
Coquelin aîné în rolul lui Mascarille, în 1888 vrea să însemne „creierul”. Cathos găseşte penele 
aceluiaşi Mascarille „îngrozitor de frumoase”. „Preţiozitatea, spune La Grange la începutul 
piesei, n-a îmbolnăvit numai Parisul, ci s-a întins şi în provincie” şi cel mai indicat să-şi bată 
joc de ele este valetul care se crede om de duh, „căci astăzi nimic nu e mai răspândit ca omul 
de duh.” Valetul are veleităţi literare cu care se mândreşte. Scena în care le recită preţioaselor 
un catren „improvizat în casa unei ducese” e o satiră acidă a romanţelor erotice de o precaritate 
absolută, care cucereau inimile domnişoarelor de salon:

„Mascarille: O, oh! De seamă nu băgam
                     Pe când, fără gând rău, te admiram,
                     Ochii tăi pe furiş mi-au răpit inima –
                     Hoţii! Hoţii! Hoţii! Păzea!
Cathos: Oh, Doamne, iată ceva care atinge cea mai înaltă galanterie.
Mascarille: Tot ceea ce fac pare firesc şi nu miroase deloc a pedanterie.
Magdelon: E departe de aşa ceva cu mai mult de două mii de poşte.
Mascarille: Aţi observat începutul acesta: «Oh, oh!» Ce extraordinar! «Oh! Oh!» 

Ca un om care-şi dă seama dintr-o dată. «Oh! Oh!» Uimirea. «Oh! Oh!» 
Magdelon: Da, găsesc acest «Oh! Oh!» minunat.
Mascarille: Pare c-ar fi o nimica toată.
Cathos: O, Doamne! Ce spuneţi? Asemenea lucruri nu se pot preţui îndeajuns!
Magdelon: Aşa este; iar mie mi-ar plăcea mai mult să fi compus acest «Oh! Oh!» 

decât un mare poem epic.
Mascarille: Ei drăcie! Aveţi un gust ales.
Magdelon: Ei, nu-l am chiar aşa de rău.
Mascarille: Dar nu admiraţi şi: «De seamă nu băgam». Nu băgam de seamă, nici 

Coquelin aîné în rolul lui 
Mascarille, în 1888
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nu prinsesem de veste, ce chip firesc de a vorbi. «De seamă nu băgam». «Pe 
când, fără gând rău», pe când în chip nevinovat, fără viclenie, ca un biet 
mieluşel, «te admiram», adică mă desfătam privindu-te cu privirea, te priveam 
pierdut, «ochii tăi pe furiş». Ce ziceţi de cuvântul acesta, «pe furiş», nu e bine 
ales?

Cathos: Grozav de bine.
Mascarille: «Pe furiş», pe ascuns, parc-ar fi o pisică care a prins un şoarece «pe 

furiş». 
Magdelon: Nici nu se poate mai bine.
Mascarille: «Mi-au răpit inima». Mi-au luat-o. Mi-o pradă! «Hoţii, hoţii, hoţii, 

păzea!» N-aţi zice că e un om care strigă şi aleargă după hoţi ca să-i prindă? 
«Hoţii, hoţii, hoţii, păzea!»

Magdelon: Trebuie să vă mărturisesc că e o întorsătură spirituală şi galantă.”14 
                                                                                                        (Actul I, scena 9)

Îngroşând situaţiile, caricaturizând extrem 
personajele, folosindu-se de libertăţile comediei, 
Molière forţează realitatea, lucru amendat chiar şi 
de critica literară modernă. „Cum am putea admite 
că domnişoara de Scudéry a numit vreodată oglinda 
drept «sfătuitorul graţiilor»? Şi credem cu adevărat 
că preţioasele cereau lacheilor lor «să le vehiculeze 
comodităţile conversaţiei»?”15 

După o jumătate de an de la premiera Preţioaselor 
ridicole, în 18 mai 1660, Molière prezintă farsa 
Sganarelle sau Încornoratul închipuit (Sganarelle ou 
Le Cocu imaginaire), creând un alt tip de personaj. 
Bărbatul care se crede înşelat trăieşte cu convingerea 
că e plin de calităţi. Tema aceasta a cuplului, afirmă 
Vito Pandolfi16, „inaugurează seria comediilor 
inspirate din drama-cheie a instituţiei familiale pe 
care se întemeiază viaţa socială. […] În felul acesta se 
rupe tradiţia schemei plautine, a celei renascentiste şi 

a comediei de improvizaţie, care aduce în scenă iubiri supuse conflictelor şi echivocurilor, dar 
încheiate cu căsătorii potrivite. În comediile lui Molière găsim contopite cele două motive, dar 
ceea ce domină şi contează din punct de vedere psihologic este obsesia înşelăciunii.”

Influenţa tehnicilor commediei dell’arte, bine asimilate de la partenerul italian al lui 
Molière, Tiberio Fiorelli, cunoscut pentru Scaramouche, se resimte în Sganarelle, dar tema 
relaţiilor conjugale este evident îmbogăţită, autorul pedalând pe falsitatea lor, cu o notă de 
pesimism. Tema va fi reluată mult mai târziu, cu alte coordonate, de Luigi Pirandello. Cât 
despre Sganarelle, într-o listă de eroi celebri ai teatrului comic universal, de la farsa populară 
la commedia dell’arte, la comedia de moravuri sau la satiră, numele acestui personaj burlesc, 
grotesc, ridicol este creat de Molière după verbul italian sgannare, care înseamnă „a trezi la 

14 Traducere de Alexandru Balaci.
15 Antoine Adam, Histoire de la littérature francaise au XVIIe siècle, vol. III, Paris, Domat, 1952. Aluzie la 
replica: „Vite, voiturez-nous ici les commodités de la conversation”, adică să le aducă fotoliile, n. n.
16 Storia universale del teatro drammatico, 2 vol., Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1964; Istoria 

teatrului universal, traducere de Lia Busuioceanu şi Oana Busuioceanu, vol. II, Bucureşti, Editura Meridiane, 1971.
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realitate”, „a arăta adevărul”. Personaje cu acest nume 
apar în mai multe comedii de Molière: Doctorul 
zburător, Sganarelle, Şcoala bărbaţilor, Căsătorie cu 
de-a sila, Amorul doctor, Don Juan, Doctor fără voie. 
Făcând abstracţie de starea socială diferită a unora dintre 
eroii cu acest nume şi de contextele în care evoluează, 
o oarecare similitudine tipologică ar putea fi găsită, dar 
ea nu este de natură să ducă la concluzii semnificative. 
Situaţia este curentă la Molière: personaje cu acelaşi 
nume întâlnim în multe dintre piesele sale, fapt de altfel 
frecvent în dramaturgia secolului al XVII-lea şi a celui 
următor. Rămâne de văzut dacă în această privinţă, a 
numelor care fixează caractere, avem sau nu de-a face 
cu influenţa commediei dell’arte, pentru că tipurile nu 
sunt atât de exact delimitate. În mod sigur, tradiţia farsei 
populare franceze era încă foarte puternică.

Sganarelle din Încornoratul închipuit este un 
burghez parizian, onorabil, s-ar zice, obsedat că nevasta 
îl înşală. Pentru că ea găseşte portretul tânărului Lélie, 
Sganarelle turbează de gelozie. Nici femeia nu e scutită de nelinişti, când Sganarelle o ia în braţe 
pe Célie, viitoarea soţie a lui Lélie, care leşinase. Până la urmă totul se termină cu bine, Lélie 
şi Célie se căsătoresc iar Sganarelle încheie piesa moralizând că nu trebuie să crezi niciodată 
în aparenţe.

Molière scria într-un ritm ameţitor. Piese mai mult decât notabile se succed cu repeziciune. 
Nici una nu pare însă scrisă în grabă. În 1661 văd luminile rampei nu mai puţin de trei piese 
diferite ca factură. Fără succes, Don Garcia de Navarra sau Prinţul gelos (Dom Garcie de 
Navarre ou le Prince jaloux, 4 februarie) este o comedie eroică în cinci acte, cu o intrigă stufoasă 
care împleteşte elemente de tragedie şi de comedie. Pasaje din această piesă vor fi reluate în 
Mizantropul, Tartuffe, Amphitryon, Femeile savante. Şcoala bărbaţilor (L’École des maris, 24 
iunie 1661) este, din nou, o farsă, uşor diferită faţă de precedentele prin accentele ferme puse pe 
problematica morală a relaţiei conjugale. Ea deschide seria pieselor care îndrăznesc să combată 
rigorismul catolic jansenist, cu o nuanţă tezistă nesupărătoare. „Da, moartea mi se pare de zeci 
de ori mai blândă / Decât o căsnicie în caznă şi osândă”, spune Isabelle. Finalul are adresă 
directă: „De-s căpcăuni în sală, balauri printre soţi / Poftească să înveţe la şcoala noastră toţi.”

Deşi mai tânăr cu 20 de ani decât fratele său Ariste, Sganarelle este cel demodat, concepţia 
lui îngustă asupra educaţiei în general şi a libertăţii femeii transformându-l într-un ins ridicol. 
E un fel de căpcăun care o chinuieşte pe Isabelle, crescând-o într-un climat de severitate de 
multe ori  absurdă. Evident, atât scopul lui cât şi al lui Ariste, tutorele Léonorei, este să le ia în 
căsătorie pe cele două pupile. Reţeta e binecunoscută. Precauţiunile lui Sganarelle sunt perfect 
inutile, căci Isabelle găseşte mijloacele de a-şi păcăli tutorele. Ariste, dimpotrivă, o va lua de 
soţie pe Léonor numai dacă fata îl va iubi şi va consimţi. Modelul îndepărtat al lui Molière este 
comedia lui Terenţiu, Adelphoe. Dacă, prin construcţie, Şcoala bărbaţilor păstrează structura 
farsei, personajele ei depăşesc nivelul convenţional. Nici măcar tipul satirizat, Sganarelle, 
nu este tratat simplist, în tehnică monocoloră, căci atitudinea dramaturgului faţă de el e mai 
degrabă una de milă în raport cu uriaşa lui naivitate.

Revenirea periodică la farsă, semnalată şi în ultimii ani de viaţă prin Vicleniile lui Scapin, 
ţine de metabolismul creaţiei moliereşti şi, întrucâtva, de valoarea ei practică, în accepţia dată 
de doctrina clasică:

Molière în costum de Sganarelle
Gravură de Simonin (secolul al XVII-lea), 

Biblioteca Națională a Franței, Paris
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„Lui Molière farsa i-a servit ca izvor pentru tehnica râsului; ea i-a fost sertarul 
cu unelte moştenite din vechime. Erau singurele existente. Râsul uşor sau zâmbetul 
adus prin cuvinte de spirit încă nu sunt în domeniul lui decât doar în slabă măsură şi 
întâmplătoare. Când făcea teatru «clasic», adică psihologie de caractere şi moravuri, 
el renunţa la inovaţii tehnice – se poate zice: la orice tehnică specific teatrală, şi de 
aceea l-au acuzat, de la început, criticii şi publicul că nu ştie să lege intrigi şi să 
găsească deznodăminte. Molière, însă, avea acum de făcut ceva cu totul nou: să 
schiţeze caractere, şi nu se mai preocupa de probleme tehnice, ci prezenta acest nou 
material într-o formă simplă şi întrucâtva brută, supunându-se numai unor cerinţe 
generale ale gustului clasic.”17 

Comedie-balet în trei acte, în versuri, Pisălogii (Les Fâcheux, 17 august 1661) a fost 
scrisă şi pusă în scenă în numai 15 zile, la comanda ministrului de finanţe, Nicolas Fouquet, 
pentru serbarea de la inaugurarea castelulului său din Vaux-le-Vicomte, serbare dată în cinstea 
regelui Ludovic al XIV-lea. Intriga 
tragicomică nu este decât un pretext 
pentru a aduce în scenă pisălogii, 
inoportunii care, ca orice maniaci, 
deranjează pe ceilalţi. În această nouă 
formulă teatrală, de comedie-balet, ce 
reuneşte deopotrivă muzica, dansul, 
poezia, teatrul, defilează un adevărat 
cortegiu de personaje pitoreşti: 
Alcipe – cartofor; Dorante – vânător; 
Lysandre – amator de muzică; 
Alcandre – duelgiu profesionist. 
Alături de ei, două preţioase, un 
pedant, un inventator, care trimiteau 
la figuri recognoscibile în epocă. 
Dorante fusese, se pare, adăugat la 
sugestia regelui, cu trimitere directă 
la marchizul de Soyecourt, vânător 
pasionat care-şi sufoca anturajul cu 
poveştile sale vânătoreşti. Subiectul e simplu, dar de succes pentru o tentativă de teatru total. 
Éraste îşi aşteaptă în parc iubita, Orphise, dar întâlnirile lor sunt împiedicate de un cortegiu de 
pisălogi. Unul îi cântă lui Éraste o curantă pe care tocmai a compus-o şi vrea să-l înveţe dansul, 
două femei îi cer să arbitreze un conflict sentimental, altul îi citeşte o lungă petiţie adresată 
suveranului, un nesuferit, autor de „planuri uriaşe”, îi prezintă invenţia secretă prin care vrea 
să construiască pe tot ţărmul Franţei oraşe-porturi aducătoare de profit. Totul pare o competiţie 
de flecăreală revărsată pe capul lui Éraste care este pe punctul de a fi ucis de oameni plătiţi de 
Damis, tutorele iubitei sale. În urma tentativei eşuate, Damis e în pericol să fie omorât de valeţii 
furioşi ai lui Éraste. Recunoscător, tutorele va consimţi la căsătoria tinerilor. Fiecare dintre 
cele trei acte se încheie cu un balet amuzant: al jucătorilor de popice în primul act, un balet 
mai complex în al actul al doilea, unde, pe lângă popicari, intră în scenă trăgători cu praştia, 
ciubotari şi ciubotăriţe, un grădinar care interpretează un număr solistic. La sfârşit, şviţerieni 
cu halebarde îi fugăresc pe pisălogii mascaţi, apoi se retrag pentru a-i lăsa „să dănţuiască în 

17 Paul Zarifopol, Molière şi gustul clasic, în  „Viaţa românească”, nr. 11, 1926.
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voie” iar patru păstori şi păstoriţe încheie spectacolul-divertisment. Toate acestea spun mult 
despre gustul epocii, în care, pe lângă elementele certe ale unei aşa-numite „comedii serioase”, 
cu observaţii caracterologice şi satiră socială, se împleteau reminiscenţe pastorale, bufonerii în 
spirit medieval, fantezie barocă susţinută de costume somptuoase şi maşinării scenice. Lully 
compusese pentru Pisălogii o curantă, restul partiturii aparţinând lui Pierre Beauchamp. Piesa 
are un prolog, rostit de o Naiadă ieşind din ape, într-o scoică, exact ca în spectacolele baroce 
în aer liber. E un panegiric închinat lui Ludovic al XIV-lea, plin de toate calităţile din lume, 
cu trimitere, în final, la personajele care dau titlul piesei şi care, desigur, îl vor înveseli pe 
rege. Un dans cântat la oboi şi lăute face introducerea în atmosferă. Prologul nu fusese scris 
de Molière, ci de un apropiat al ministrului Fouquet, Paul Pellisson. Madeleine Béjart susţinea 
tirada Naiadei, lui La Grange i se încredinţase rolul lui Éraste şi – fapt poate unic –, Molière 
interpreta toate cele opt roluri de pisălogi. Foarte apreciată de rege, Les Fâcheux s-a reluat după 
câteva zile la Fontainebleau, apoi, în 4 noiembrie 1661, la Paris, la Palais-Royal, unde trupa lui 
Molière fusese mutată în urma demolării Teatrului Petit-Bourbon, pentru construirea colonadei 
Luvrului. Din comedia-balet se va dezvolta în timp opera comică.

Prima mare comedie în cinci acte, Şcoala nevestelor (L’École des femmes),  a însemnat, pe 
lângă succesul nedezminţit (a cunoscut 88 de reprezentaţii pariziene şi 8 la Curte), şi un scandal 
pe măsură. Considerată capodoperă, Şcoala nevestelor, jucată în premieră în 26 decembrie 

1662 şi publicată în martie 1663, avea ca modele piese de Lope 
de Vega, Calderón, Sotomayor sau comediile lui Scarron, în 
special La Précaution inutile. Există aici, mai mult ca oriunde şi 
dincolo de orice model, o sinceritate artistică în ton, o naturaleţe 
care conferă acestei comedii un loc privilegiat. „Printr-o intrigă 
din cele mai banale, Molière revoluţionează esenţa însăşi a 
comediei, bazând-o pe raporturile dintre personaje, sprijinind-o 
pe o teză morală. Stilul său ajunsese la o ironie suplă şi rafinată 
în cadrul tiparului comic tratat până atunci cu grosolănie în 
Franţa şi în Italia, şi îl dusese la atacarea directă a moravurilor 
sociale.”18 La prima vedere, s-ar spune că piesa are ca temă 
emanciparea femeii, reprezentată prin Agnès, tânăra supusă 
unei morale absurde: e crescută la mânăstire, departe de orice 
tentaţie lumească. Aplecându-se asupra unei instituţii esenţiale, 
cea a căsătoriei, Molière transformă o temă aparent anodină într-o 
reflecţie profundă. Acţiunea şi comportamentul personajelor au 
ca rezultat denunţarea exercitării puterii dar şi demonstrarea 
forţei naturii umane. Arnolphe eşuează în planurile sale pe de o 

parte pentru că îşi foloseşte autoritatea de tutore într-o manieră perversă, pregătindu-se să 
devină un soţ tiranic, după o schemă binecunoscută şi care va fi des reluată; pe de altă parte, 
pentru că Agnès, în inocenţa sa, descoperă treptat că nu se poate opune naturii umane, că nu 
poate refuza dragostea. În prima scenă, Arnolphe, care îşi zice Domnul de la Souche19, discută 
cu Chrysalde despre căsătorie. Pentru a nu fi înşelat, e hotărât să se însoare cu o femeie cât 
mai proastă: „Când nu eşti prost, o proastă alege-ţi de nevastă.” Ţărăncuţa pe care o crescuse, 
Agnès, e ideală, dovedind o „naivitate oarbă” când, zice Arnolphe, l-ar fi întrebat: „Pe unde se 
fac oare copiii? Prin ureche?” Când bate la uşa servitorilor cărora le fusese încredinţată Agnès, 

18 Vito Pandolfi, op.cit.
19 Cuvântul înseamnă „butuc”, „trunchi, „buştean”, dar are şi sensurile figurate de „origine”, „strămoş”, 

intrând în expresii: de vieille souche –„de viţă veche”, faire souche – „a întemeia o familie”.

Gravură de François Chauveau 
pe frontispiciul ediției princeps 

a Școlii nevestelor, 1663
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asistăm la o adorabilă scenă de farsă, în care Alain şi Georgette 
se îndeamnă unul pe altul să deschidă, într-un joc care pare a 
se relua la infinit, de succes sigur în teatru. Tânărul Horace, 
iubitul pupilei, îi aduce o scrisoare şi, în necunoştinţă de cauză, 
îi mărturiseşte dragostea sa pentru Agnès, care e sechestrată de 
o brută, un „urs” numit La Zousse ori Source. Arnolphe intră 
în joc şi înghite torentul de epitete: „Gelos! Tâmpit! Baccea!” 
Suspiciunea s-a instalat, fiind exact lucrul de care se temea cel 
mai mult bătrânul. Reproducând dialogul cu o babă, Agnès îi 
mărturiseşte, cu falsă naivitate, întâlnirea cu Horace. Arnolphe 
pune la cale o dublă strategie: îi va urmări pe amândoi, încer-
când s-o îndepărteze pe fată de tânărul amorezat cu o tehnică 
a persuasiunii care dovedeşte destulă subtilitate, desigur în 
cadrul dat al psihologiei personajului. Naşterea sentimentului 
erotic, trezirea senzorială sunt înfăţişate candid de Agnès. În 

actul al III-lea, după o lungă tiradă, tutorele o pune pe fată să citească 11 maxime despre 
căsătorie, constrângeri absurde care reflectă un cod de izolare brutală:

                Agnès 
               (citeşte)
      Maximele căsătoriei
Sau ce trebuie să ştie o femeie măritată 
     (cu un exerciţiu zilnic)

         Maxima întâi
Fata când prin cununie 
Capătă un bărbăţel, 
Dânsa trebuie să ştie, 
Deşi se face şi altfel, 
Că bărbatul care-o ia, o ia numai pentru el.

              Arnolphe
Am să-ţi explic, pe urmă, poveţele din carte, 
Deocamdată însă citeşte mai departe.

              Agnès 
     (citind mai departe)
         Maxima a doua
Femeia lux să nu facă 
Decât numai ca să placă 
La bărbatul care-o are. 
Numai pe el să îl mişte frumuseţea ei cea mare, 
Şi puţin să-i pese dacă 
La alţii urâtă pare.

         

François-Séraphin Delpech 
(1778–1825), Molière în  

rolul lui Arnolphe
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       Maxima a treia
La femei le e duşman 
Orişicare suliman. 
Pe lângă că faţa le strică, 
Dar şi onoarea le ridică. 
La găteli să nu dea zor 
Decât pentru soţii lor.

        Maxima a patra
Când iese la plimbare, onoarea porunceşte 
Ca ea să nu se uite la cine o priveşte, 
Căci ca bărbatului să placă 
La alţii trebuie să displacă.

       Maxima a cincea
Afară de cei care la bărbatul ei vine, 
Buna regulă opreşte 
Să primească pe oricine. 
Cel ce vine regulat 
Numai pentru ea, ştiţi bine, 
Indispune pe bărbat.

       Maxima a şasea
De la bărbaţi în cadou 
Să nu primească un ou, 
Fiindcă azi, eu vă zic, 
Gratis nu se dă nimic.

       Maxima a şaptea
O femeie să nu aibă printre mobilele ei 
Măsuţă de scris, hârtie, nici cerneală, nici condei, 
Deoarece în orice căsnicie 
Numai bărbatul trebuie să scrie.

       Maxima a opta
Sindrofiile literare 
Sunt nişte adunări care 
Pe femei la rău inspiră. 
Trebuie să le lăsaţi, 
Căci în ele se conspiră 
Contra bieţilor bărbaţi.

      Maxima a noua
O femeie prea cinstită să se păzească de joc 
Ca de un năpraznic foc. 
Jocul e prost obicei, 
Căci după ce banii pierde
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Ea pune la masa verde 
Chiar însăşi onoarea ei.

       Maxima a zecea
Cu bărbaţii să nu iasă 
Şi să nu şadă la masă, 
Căci e foarte adevărat; 
Tot ce ea a consumat, 
Plăteşte al ei bărbat.

      Maxima a unsprezecea...

                  Arnolphe
Citeşte pentru tine; am să-ţi explic curând
Ce spune autorul în fiecare rând.
Îmi adusei aminte că am puţină treabă,
Să spui cuiva o vorbă şi-apoi mă-ntorc degrabă.
Hai, intră-n casă. Cartea să nu mi-o pierzi, că-i lată.
Notarul, dacă vine, s-aştepte: pic îndată.”20 
                                                    (Actul III, scena 1)

Planurile perfidului Domn Buştean, care nu conteneşte să înfiereze sminteala femeilor, 
sunt dejucate. Când tocmai se pregătea să o ducă din nou la mânăstire pe Agnès, sosesc Oronte 
şi Enrique, Horace află cine e temutul La Souche, tinerii urmează să se căsătorească şi Arnolphe 
iese din scenă uluit. Ţărăncuţa nevinovată e de fapt fiica lui Enrique.

Împotriva acestei piese s-a declanşat o adevărată cabală pe tot parcursul anului 1663, 
reproşându-i-se autorului că nu a respectat regulile teatrului clasic, că pe fondul comediei a 
introdus pasaje scabroase şi a adus atingere instituţiei sacre a căsătoriei. În prefaţa primei ediţii, 
Molière avertiza că va răspunde provocării. În replică la atacurile împotriva sa, scrie două 
comedii într-un act: Critica Şcolii nevestelor (La Critique de L’École des femmes), a cărei 
premieră a avut loc la 1 iunie 1663 şi Improvizaţia de la Versailles (L’Impromptu de Versailles, 
14 octombrie 1663), cu atacuri directe la persoane dar şi satirizând tipuri sociale. Primul 
vizat era Donneau de Visé, un debutant care îl atacase în Scrisoare asupra chestiunilor din 
teatru (Lettre sur les affaires du théâtre) şi care oferă actorilor de la Hôtel de Bourgogne piesa 
Zélinde sau Adevărata critică a Şcolii nevestelor (Zélinde ou La Véritable critique de L’École 
des femmes), refuzată pentru că nu ieşea din limitele dezbaterii literare. Piesa lui Edmé 
Boursault, amintită mai sus, s-a bucurat în schimb de succes. Protejat al lui Corneille, tânărul 
autor intrase în această dispută din spirit de complezenţă faţă de actorii care-i jucau piesele, 
cum vor mărturisi mai târziu rudele sale. S-a ajuns şi la tribunal, unde Molière a avut câştig 
de cauză. În Critica Şcolii nevestelor, el răspunde obiecţiilor formulate, afirmând totodată 
că „marea regulă a tuturor regulilor” este aceea de a fi pe placul publicului, marele critic al 
tuturor.

În L’Impromptu de Versailles, comedie-pamflet, Molière apare în scenă ca regizor, dând 
sfaturi actorilor, ceea ce îi permite să se apere împotriva atacurilor. Piesa e un bun prilej şi 
pentru exprimarea concepţiei asupra interpretării actoriceşti: „Tâchez donc de bien prendre, 
tous, le caractère de vos rôles.” („Încercaţi să prindeţi bine, toţi, caracterul rolului vostru.”). 

20 Traducere de George F. Gesticone.
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Declamaţia prea rigidă, psalmodiată, ţipetele frecvente 
din interpretarea tragedienilor timpului său se cuvin 
eliminate pentru că împiedică naturaleţea şi, astfel, 
veridicitatea.

O opoziţie serioasă, străină de faptul artistic, se 
forma împotriva lui Molière. Aşa numitul „Parti des 
Dévots” avea membri din înalta societate franceză, 
care protestau împotriva „realismului“ excesiv al lui 
Molière, acuzându-l totodată că s-ar fi căsătorit cu 
fiica sa (în 20 februarie 1662 se căsătorise cu Armande 
Béjart, mai tânără cu 20 de ani ca el). Prinţul de Conti, 
altădată prieten, intrase în această tabără a janseniştilor, 
susţinută de unii autori tradiţionalişti. Regele îşi 
exprimă solidaritatea faţă de autor, acordându-i o pensie 
şi acceptând să fie naşul primului fiu al lui Molière. 
Boileau îl susţine prin declaraţii pe care le-a inclus în 
Arta poetică.

Tartuffe sau Impostorul (Le Tartuffe ou L’Imposteur) a fost jucată pentru prima dată la 
Versailles, în 12 mai 1664, într-o primă formă, în trei acte, generând cel mai mare scandal 
din cariera artistică a lui Molière. Satira ipocriziei generale a fost considerată un ultraj, fiind 
contestată violent. Se spune că regele i-ar fi sugerat să suspende reprezentaţiile. Pentru a o 
înlocui, Molière scrie cu rapiditate Don Juan sau Ospăţul de piatră (Dom Juan ou Le Festin 
de pierre), piesă în proză, destul de bizară, ca şi Tartuffe şi împărtăşindu-i soarta: a fost la 
rândul ei suspendată. Deşi regele devenise oficial noul sponsor al trupei lui Molière, atacurile 
nu contenesc.

În Tartuffe Molière utilizează, aparent, schema tradiţională a comediei de intrigă pe care 
o găsim aproape în toate piesele sale: tinerii Valère şi Marianne se iubesc, dar Orgon, tatăl 
Mariannei, se opune căsătoriei, căci, obsedat de ideile religioase, îl vrea ca ginere pe bigotul 
Tartuffe. Ajutaţi de servitoarea Dorine, cei doi tineri vor încerca să depăşească obstacolele care 
stau în calea fericirii lor. Dincolo de convenţionalismul subiectului, sunt denunţate falsa pietate 
şi excesele religiei. Tartuffe este definit chiar din titlu drept un impostor, iar Orgon, influenţat 
de el, e gata să cedeze şi falsul pios profită din plin de situaţie. Doreşte să se căsătorească cu 
Marianne, dar vrea în acelaşi timp să o seducă pe Elmire, cea de-a doua soţie a lui Orgon, 
neezitând să-l denunţe pe acesta, care avusese imprudenţa de a păstra nişte hârtii ale unui 
amic de-al său, compromis în timpul Frondei. Denunţul este „politic”, iar reprezentantul 
regelui restabileşte dreptatea. Aici totul este nuanţat pentru Tartuffe, deşi Molière încearcă să-l 
estompeze, terminând comedia prin anunţul căsătoriei celor doi tineri, spre satisfacţia lui Orgon 
şi a familiei sale. Tartuffe este ceea ce se numeşte „teatru angajat” – angajat în sensul realităţilor 
care caracterizează morala sa.

Molière pregăteşte intrarea lui Tartuffe în scenă abia în actul al treilea, deşi el este cheia 
acestei piese cu o construcţie atât de clară şi eficientă. Personajul titular nu apare decât în 10 din 
cele 31 de scene ale comediei. Jacques Guicharnaud21 motivează excelent această aşteptare a 
intrării în scenă a lui Tartuffe: „Interesul constă în faptul că se întâmplă ceea ce aştepţi şi nu eşti 
surprins”, desprinzând din context dualitatea eroului: „Natura lui Tartuffe este dublă, el vrea 

21 Molière, une aventure théâtrale, Paris, Gallimard, 1963.
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să consume şi în acelaşi timp să pară ce nu este.” Această dualitate care se transformă repede 
în făţărnicie este constantă; doar Orgon face abstracţie de ea, cu încăpăţânare şi idealizând 
întrucâtva figura lui Tartuffe. În aceasta constă marea lui greşeală:

                         „Orgon
Ce-am auzit, o, Doamne! Aşa ceva se poate?…
                         
                          Tartuffe
Da, frate, sunt nevrednic, vinovat în toate, 
Un biet bătut de patimi şi de păcate plin, 
Cel mai viclean făţarnic, şi cel mai rău creştin, 
Sub fărdelegi ascunse tot traiul meu se-ndoaie; 
Sunt furnicat de pofte, movilă de gunoaie; 
Şi cerul, drept pedeapsă, pe cât eu înţeleg, 
Vrea să mă biciuiască acum pe trupu-ntreg. 
Să mi se-arunce-n faţă o vină cât de mare, 
N-am să-i dau frâu trufiei să cate vreo-mbunare. 
Da, crede tot ce-ţi spune: loveşte-mă, e drept; 
Ca pe-un ciumat, din casă să mă goneşti aştept; 
Dă-mi orice umilire, fă-mi orişice ruşine, 
Tot nu-mi iau ispăşirea pe cât mi se cuvine.

                            Orgon 
                      (către fiul său)
Ah! bârfitor netrebnic, nimic n-ai sfânt, nimic? 
Să ponegreşti un suflet curat, de mucenic?

                            Damis
Ce? Cu-ndulcite vorbe, vicleanul vrea să-ţi lege 
Şi mâinile şi ochii?…

                            Orgon 
                                   Taci, suflet făr’ de lege!

                            Tartuffe
Ah! lasă-l să vorbească; nu-l cerţi pe drept, îţi spun; 
Mai bine-ai face, câte ţi-a spus să iei drept bun. 
De ce mi-ai ţine parte, chiar faptelor în ciudă? 
La urmă, ştii ce poate un ins ca mine, o iudă? 
Mă ţine toată lumea om bun la Dumnezeu, 
Dar drept vorbind, nimica nu e de capul meu.”22 
                                                    (Actul III, scena 5)

 Dorind să provoace râsul prin cuvinte, gesturi, atitudini cu priză la public, Molière aşează 
totuşi în echilibru elementele comice şi cele grave ale piesei, gradând efectele şi pendulând între 
detaliul şarjat (cum este scena în care Orgon se ascunde sub masă) şi studiul de caracter, care 

22 Traducere de A. Toma.
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are o anumită rigoare, depăşind planul vizibil al intrigii. Stendhal23 sublinia un fapt semnificativ 
referitor la impactul pe care îl are această comedie: „La 4 decembrie 1822 se reprezenta Tartuffe; 
juca Domnişoara Mars; nimic nu lipsea festivităţii. Ei bine, de-a lungul întregii piese Tartuffe 
nu s-a râs decât de două ori, şi atunci de abia schiţat. S-a aplaudat de mai multe ori pentru forţa 
satirei sau din cauza aluziilor.” 

Devenit nume comun, Tartuffe „este tipul ipocritului, fără îndoială. […] Nu putem desluşi 
cu precizie dacă în forul său intim era un credincios sau nu. […] L-am putea socoti drept un 
negustor de credinţă, vânzând pietatea ca pe o marfă rentabilă; s-ar putea însă să avem de-a 
face cu unul din acei credincioşi amorali pentru care religia nu înseamnă şi o tablă de valori 
cu influenţă asupra conduitei lor, ci doar o seamă de dogme înregistrate şi practicate mecanic. 
Avem motive să vedem în el un spirit rece, machiavelic, calculându-şi cu luciditate orice 
mişcare şi trăgând cu precizie la ţintă; nu mai puţin l-am putea privi ca pe o făptură animalică, 
posedată de instincte, de pofte rapace, de voluptăţi ale răului, pregătindu-şi singur ruina şi 
mergând spre ea în mod irezistibil. Nu-i lipseşte o ştiinţă a vieţii de lume; stăpâneşte cuvântul, 
frazează cu eleganţă, întreţine dialogul, îşi gradează mijloacele de persuasiune; există semne în 
el şi de bună educaţie, lăsând astfel a se înţelege că pervertirile nu plecau numai dintr-un fond 
funciarmente rău, ci şi din motive survenite ulterior, poate umilinţele şi înăspririle pe care i le 
impusese sărăcia. Jules Lemaître, cu autoritatea lui atât de recunoscută, a ţinut să subscrie la o 
asemenea interpretare.”24 

La premiera din 1664, Ana de Austria a cerut ca piesa să fie interzisă. Au urmat ani lungi 
de atacuri, unele hilare. După moartea reginei, Tartuffe este reluată, în variantă integrală, în 
cinci acte, în versuri, la Palais-Royal (5 august 1667), dar interzisă din nou de preşedintele 
Parlamentului, deşi autorul avea, se spune, acordul verbal al regelui. În fine, abia după 
spectacolul din 5 februarie 1669, Tartuffe primeşte îngăduinţa de a fi reprezentată în continuare, 
rămânând pe afiş pentru aproape 80 de spectacole şi devenind în timp piesa cel mai des jucată 
la Comedia Franceză. La sfârşitul secolului al XVIII-lea, La Harpe o caracteriza drept „pasul 
cel mai îndrăzneţ şi cel mai uimitor făcut vreodată de arta comediei”.

Mai mult decât istoria cunoscută a seducătorului, 
Don Juan este povestea unui ateist care devine un ipocrit 
religios şi îşi primeşte pedeapsa de la Dumnezeu. Nu ştim 
dacă sursa lui Molière a fost El burlador de Sevilla al lui 
Tirso de Molina; mai plauzibil este că piesa spaniolului îi 
era cunoscută indirect de la Pseudo-Cicognini şi Villiers. 
Don Juan-ul molieresc se îndepărtează de modelul 
deja consacrat iar distanţa îi conferă, dacă nu un plus 
de autenticitate, o complexitate psihologică sporită. 
Personajul său, căsătorit cu Elvira, ceea ce presupune 
o altă situare în context, este contradictoriu, nemaifiind 
doar „cavalerul rău” al lui Tirso, care împrăştie în jurul 
său dezonoare şi trebuie pedepsit exemplar. E curajos, 
inteligent şi cultivat, critică ignoranţa medicilor şi 
cucernicia ipocrită, teme curente ale dramaturgului. Şi 
mai ales se lansează în discuţii metafizice. Vito Pandolfi25 
remarca aici o „comicitate ideologică”, exemplificând  cu 

23 Racine et Shakespeare, études sur le romantisme, Paris, Bossange, Derlaunay Mongie, 1823.
24 Ion Zamfirescu, op. cit.
25 Op. cit.
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scena în care Don Juan îşi exprimă direct şi abrupt un materialism raţionalist („doi şi cu doi 
fac patru”), ceea ce ar fi fost imposibil în cazul seducătorului lui Tirso, Don Juan Tenorio. Dom 
Juan ou Le Festin de pierre s-a jucat în premieră duminică 15 februarie 1665, bucurându-se 
de succes. Se pare că de la a doua reprezentaţie, Molière a tăiat unele replici care i s-au părut 
mai dure. Până la 20 martie se jucaseră deja 15 spectacole dar, simţindu-se provocaţi din nou, 
bigoţii reuşesc să o suspende, probabil cu acordul tacit al regelui. 

Dintre toate marile sale comedii, Dom Juan este singura care nu a fost tipărită în timpul 
vieţii lui Molière, apărând în 1682, în volumul VII al Operelor complete, îngrijite de La 
Grange şi Vinot. Expresia „raide comme la statue du Commandeur” este folosită şi astăzi ca o 
comparaţie pentru rigiditatea absolută. 

După comedia-balet Amorul doctor  
(L’Amour médecin), cu muzică de Lully, Molière 
dă la iveală, în 4 iunie 1666, Mizantropul (Le 
Misanthrope), în mod inexplicabil puţin apreciată, 
deşi prin observaţia psihologică este superioară 
celorlalte piese. 

În Mizantropul, Molière înfăţişează o 
schemă a iubirilor nepotrivite în lumea de la Curte, 
devenită obiect al satirei. Numai că, prin puterea 
de analiză, mediul supus observaţiei nu este, ca 
şi în alte cazuri, restrictiv, conflictul psihologic 
devenind general-uman. Alceste este iubit de 
Arsinoé şi de Éliante, curtată de Philinte. La 
rândul său, o iubeşte pe Célimène, în jurul căreia 
se învârt numeroşi aspiranţi. Acest scenariu îi permite autorului să dezvolte o problemă esenţială, 
aceea a sincerităţii. Piesa pune în evidenţă eşecul ambelor soluţii: căutarea adevărului prin 
mizantropul Alceste şi compromisul ipocriziei, cultivat de cocheta Célimène. Între cele două 
atitudini, comportamentul bazat pe respectarea lucidă a convenţiilor pare mult mai eficace. 
Philinte şi Éliante vor avea o căsătorie fericită, în timp ce prea sincerul Alceste va lua drumul 
exilului, iar cocheta Célimène pe cel al eşecului. „Să fiu cinstit şi sincer, ăsta-i talentul meu”, 
spune mizantropul lui Molière, care „nu are suflet de curtean” şi observă cu amărăciune: „Şi 
cine n-are darul gândirea de-a-şi ascunde / În ţara asta locul nu-şi va afla niciunde.” Fuga lui 
Alceste, a acestui prim mare neadaptat, a acestui învins în lupta cu lumea, a acestei conştiinţe 
tragice, este oare, în plan superior, fuga a lui Molière? Fuga de lume poate fi tradusă atât de 
simplu la marele artist: conflictul cu principiile rigide, cu convenţiile sociale în raportul lor cu 
realităţile vieţii, cu preţiozităţile, prefăcătoria, minciuna, laşitatea, cu tot ceea ce îndepărtează 
fiinţa umană de adevărata ei natură:

                      „Alceste
Trădării, nedreptăţii – le-am îndurat supliciul.
Voi părăsi mocirla unde triumfă viciul.
Un loc, departe-n lume, sunt sigur, voi găsi
În care-un om de-onoare să poată vieţui.”26 
                                           (Actul V, scena 8)

26 Traducere de Nina Cassian.

Mizantropul, ediția princeps, 1667

23



Comicul serios şi aspru, gustul pentru măsură şi simplitate, dispreţul pentru exagerările 
comportamentale, dragostea nepotrivită, devenită ţintă a comicului, incomunicabilitatea, toate 
susţin tonalitatea dramatică a piesei.

„Există o sfântă şi dureroasă tristeţe a comediei, a marii comedii, 
căci râsul despovărător şi justiţiar creşte din pământul negru al păcatului 
omenesc. Tristeţea marilor autori comici răspunde unei drame a lucidităţii: 
ei descoperă urâtul, mai deplin decât alţii, îl denunţă cu înverşunare dar 
nu-l pot învinge decât în câmpul ficţiunii. Urâtul persistă şi proliferează, 
chiar dacă acolo, în lumea ideală a artei, a fost înfierat, pedepsit, 
pulverizat. Comedia îndreaptă, într-adevăr, dar îi îndreaptă pe cei drepţi. 
Optimismul comediei ascunde scepticismul creatorului ei, iar verva 
explozivă a lui Molière maschează, poate, conştiinţa iremediabilului. 
[…] Să faci binele mai mult decât crezi în el şi să priveşti omenirea ca 
pe un bolnav incurabil, ce poate fi mai deprimant pentru un artist? Altul 
ar fi plâns la căpătâiul acestui copil bătrân şi bolnav. Molière l-a făcut 
să râdă. Omenirea nu se poate salva prin râs, e adevărat, dar îşi poate 
prelungi copilăria. 

Există o comedie, una din cele mai triste comedii pe care le-a 
cunoscut teatrul, o capodoperă de rigoare şi profunzime caracterologică, 
comedia în care Molière a dat cea mai umană imagine a scepticismului 
său: Mizantropul.”27 

După două luni de la montarea Mizantropului, la 6 august 1666, are loc premiera farsei 
Doctor fără voie (Le Médecin malgré lui), sclipitoare prin comicul verbal. Spre deosebire de 
Amorul doctor, Doctor fără voie nu este o comandă regală, lucru rar după ce Molière devenise 
comediant al regelui. Era de bon ton să ai în repertoriu o mică piesă veselă, cu caracter de 
farsă şi cu succes sigur, susceptibilă să „trezească” publicul în perioada estivală a anului 1666, 
completând astfel programul reprezentaţiilor. Această comedie savuroasă se adăuga listei unor 
creaţii similare ale confraţilor, ca Mama cochetă de Jean Donneau de Visé sau Favoritul de 
Domnişoara Desjardins. Cum spectacolul cu Mizantropul dădea semne de oboseală, această 
piesă în proză venea să-l salveze întrucâtva. 

În Doctor fără voie, Molière reia tema folosită în farsa scrisă cu cinci ani în urmă, 
Legătura de vreascuri sau Doctor de nevoie, al cărei subiect era extras dintr-un fabliau, mică 
poveste medievală în versuri, specifică literaturii franceze, Le Vilain mire (Ţărănoiul ajuns 
doctor), text anonim din secolul al XIII-lea. Tipul ţăranului liber din provinciile nordice ale 
Franţei devenise frecvent în literatura secolului al XIII-lea. Cuvântul vilain era rezervat mai 
ales în fabliaux-uri şi în snoave ţăranului care cultiva de toate cu sagacitate, însurat, cu o 
familie mai mult sau mai puţin numeroasă. Înfăţişarea sa hirsută şi manierele fruste erau 
adesea ridiculizate, dar poeţii îi găseau totuşi şi o serie de calităţi precum vigoarea, inteligenţa, 
priceperea la toate. În fond, acest personaj dovedea aproape aceeaşi onorabilitate ca şi nobilul, 
negustorul sau meşteşugarul.

Sursei medievale Molière îi adaugă elemente împrumutate din Amorul doctor, cum ar fi 
simularea bolii sau chiar numele eroinei. Propunerea ingenioasă a lui Sganarelle de a-l face pe 
Géronte surd, pentru a o determina pe Lucinde să tacă, este inspirată din Gargantua şi Pantagurel 

27 Dumitru Solomon, Prefaţă la vol. Molière, Teatru, II, Dragoste cu toane, Preţioasele ridicole,  Bucureşti, 
Editura Minerva, colecţia BPT, 1974.
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de Rabelais (Cartea a III-a, capitolul 34). Ca şi în alte piese, Molière satirizează doctorii epocii, 
prezentaţi ca invidizi fals erudiţi care vorbesc puţină latină pentru a-i impresiona pe alţii. În 
realitate, nu cunosc decât două remedii, ineficiente, bineînţeles: clistirele şi sângerările. Dar 
glumele la adresa medicilor sunt aici mai puţin virulente decât cele din Amorul doctor. În cursul 
celor trei mici acte în proză, Sganarelle devine rapid „practician” al medicinei, manifestând 
şarlatanism, venalitate şi indiferenţă pentru viaţa bolnavilor. Structura actelor se desfăşoară în 
tradiţia farsei. Pe lângă comicul gesturilor, prezent constant în farsă şi care îi dădea actorului 
Molière posibilitatea de a străluci, fantezia verbală păstrează formele tradiţionale ale literaturii 
medievale: jargonul ţărănesc al lui Thibaut, latina de bucătărie a lui Sganarelle, savurosul 
său discurs fără substanţă asupra faptului că femeile sunt mai uşor de vindecat decât bărbaţii, 
plus obişnuitele lazzi ale commediei dell’arte. Deşi cunoscute, prin verva dramaturgului toate 
acestea creează un efect comic neaşteptat, aşa cum este episodul răzbunării lui Martine, nevasta 
lui Sganarelle, când îşi recomandă soţul ca pe un doctor foarte priceput mai ales la bolile greu         
de vindecat dar care, pentru a se pune pe treabă, are nevoie de un stimulent  sui-generis. Spre 
mirarea lor, la sfatul lui Martine, Valère şi Lucas îl pot găsi pe iscusitul doctor Sganarelle în 
pădure, tăind lemne. „Umblă îmbrăcat bălţat ca naiba”, cu o haină galbenă cu verde, ca un 
„doftor de papagali” şi evită pe cât poate să-şi folosească ştiinţa medicală:

„Valère: Să te cruceşti, nu altceva, cum toţi oamenii mari au trăsnăi  de-astea! 
Un grăunte de nebunie cât de mic amestecat în ştiinţa lor!

Martine: Nebunia ăstuia e mai mare decât ţi-ai putea închipui, fiindcă ajunge 
uneori până acolo că, pentru a recunoaşte câte ştie, aşteaptă întâi să-l iei la 
bătaie! Şi vă spun din capul locului că n-o să ieşiţi cu el la nici o socoteală… 
că n-o să mărturisească niciodată că e doctor, dacă-l apucă ţicneala, până n-oţi 
lua fiecare câte un băţ şi nu l-oţi sili, croindu-l, să recunoască până la urmă ce 
o să vă ascundă la început. Aşa facem noi când avem nevoie de el.”28 

În actul I al comediei Doctor fără voie, în toiul bătăii, Martine şi Sganarelle, care îl 
citează pe Aristotel, se insultă şi se ameninţă în stilul plastic al farsei medievale:

„Martine: Dracu’ să te ia de nebun fără leac!
Sganarelle: Dracu’ să te ia de paceaură!
Martine: Blestemate fie ziua şi ceasul în care m-am dus să spun da!
Sganarelle: Blestemat să fie încornoratul de notar, care m-a făcut să-mi iscălesc 

pieirea !
Martine: Că ai şi mutră tocmai tu, să te plângi! În fiecare clipă ar trebui să 

mulţumeşti cerului că-ţi sunt nevastă. Erai tu vrednic să te însori cu o fiinţă ca 
mine?

Sganarelle: E adevărat că mi-ai făcut prea multă cinste şi că am avut de ce mă 
mândri în noaptea nunţii! Ei, ştii! Să nu încep acuma să vorbesc, că aş spune 
nişte lucruri...

Martine: Ce? Ce ai spune?
Sganarelle: Destul! Să lăsăm asta. Ajunge că ştim ce ştim şi să zici bogdaproste 

c-ai avut fericirea să mă găseşti!
Martine: Cum adică, am avut fericirea să te găsesc? Un bărbat care m-a adus la 

sapă de lemn, un stricat, un hain care-mi mănâncă tot ce am!...

28 Traducere de Sică Alexandrescu şi Mircea Ştefănescu.
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Sganarelle: Nu-i adevărat: o parte o beau.
Martine: Care-mi vinde, unul câte unul, toate lucruşoarele din casă!
Sganarelle: Asta înseamnă să trăieşti... din ce ai.
Martine: Care mi-a luat până şi patul de sub mine!...
Sganarelle: O să te scoli mai de dimineaţă.
Martine: În sfârşit, care nu mai lasă nici o mobilă în toată casa !...
Sganarelle: O să ne fie mai uşor la mutat.
Martine: Şi care de dimineaţă până seara nu face decât să joace şi să bea!
Sganarelle: Ca să-mi treacă de urât!
Martine: Şi, în timpul ăsta, eu ce să mă fac cu toată familia pe cap?
Sganarelle: Fă ce-ţi place.
Martine: Cu patru bieţi copilaşi în spinare!
Sganarelle: Pune-i jos.
Martine: Care, în fiece clipă, îmi cer pâine.
Sganarelle: Dă-le bătaie! Când eu am mâncat şi am băut bine, vreau ca toată 

lumea să fie sătulă în casa mea.
Martine: Şi crezi, beţivanule, că o să mai meargă multă vreme aşa?
Sganarelle: Nevastă, fii bună şi ia-o mai încetişor!
Martine: Că o să-ţi îndur veşnic obrăznicia şi desfrâul?
Sganarelle: Nevastă, să nu ne aprindem.
Martine: Şi că n-o să găsesc mijlocul să te fac să-ţi vezi de treabă?
Sganarelle: Nevastă, ştii că nu sunt prea răbdător din fire... şi că am mână grea.
Martine: Nu mai pot de ameninţările tale.
Sganarelle: Draga mea nevestică, mi se pare că iar te mănâncă spinarea.
Martine: O să-ţi arăt eu că nu mă tem de tine.
Sganarelle: Scumpa mea jumătate, văd că ai poftă să te alegi cu ceva!
Martine: Crezi că mi-e frică de vorbele tale?
Sganarelle: Dulcea mea comoară... o să-ţi rup urechile.
Martine: Beţivule!
Sganarelle: O să te bat!
Martine: Suge-bute!
Sganarelle: O să-ţi moi spinarea.
Martine: Nemernicule!
Sganarelle: O să te snopesc.
Martine: Hainule! Neruşinatule! Făţarnicule! Mişelule! Ticălosule! Calicule! 

Golanule! Pungaşule! Puşlama! Tâlhar bun de ştreang!
Sganarelle: A! Va să zică ţii cu tot dinadinsul? (Ia un băţ şi îşi bate nevasta.)
Martine: Ah! ah! ah! ah!
Sganarelle: Numai aşa te pot linişti.”

Lungile enumerări de cuvinte injurioase i-au făcut pe Boileau şi pe Voltaire să-l considere 
pe filosoful Molière un clovn al plebei, un farseur în înţelesul cel mai vrednic de dispreţ al 
cuvântului. Succesul de public al Doctorului fără voie în epocă şi mai târziu a contrazis 
asemenea aprecieri. În timpul vieţii lui Molière, Doctor fără voie s-a jucat, pe lângă spectacolul 
de la Curtea regală, de 59 de ori – şi de 282 de ori până la moartea lui Ludovic al XIV-lea 
(1715). Ea s-a aflat printre cele mai reprezentate comedii moliereşti între 1659 şi 1673, anul 
morţii scriitorului, după Sganarelle (122 spectacole pariziene şi 9 la Curte), Şcoala bărbaţilor 
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(108, respectiv 8 spectacole la Curte), Pisălogii (106 spectacole la Paris şi 10 la Curte), Şcoala 
nevestelor (88 plus 8 la Curte), Tartuffe cu 81 de reprezentaţii pariziene şi 3 la Curte, Dragoste 
cu toane (65 la Paris şi 7 la Curte), Nechibzuitul, Amorul doctor şi Mizantropul cu câte 63 de 
reprezentaţii pariziene.

Sicilianul sau Amorul pictor (Le Sicilien ou l’Amour peintre) este o farsă  într-un act, în 
proză, cu balet, având ca temă inutilitatea precauţiunilor, pe urma comediilor Şcoala bărbaţilor 
şi Şcoala nevestelor. Alături de „comedia pastorală eroică” Mélicerte şi de Pastorala comică 
(La Pastorale comique), a fost reprezentată cu ocazia serbărilor de la castelul regal din                             
Saint-Germain-en-Laye, Baletul Muzelor. Mélicerte a fost jucată la 2 decembrie 1666, 
Pastorala comică la 5 ianuarie 1667, Sicilianul, la 14 februarie 1667. Deşi autorul a trebuit 
să le scrie rapid, după succesul Doctorului fără voie, ele nu sunt deloc de neglijat, mai ales 
Sicilianul, în care gentilomul francez Adraste, deghizat în pictor, se strecoară în casa lui Dom 
Pèdre, nobil sicilian, pentru a o răpi pe Isidore, sclava grecoaică şi amanta acestuia. Răpirea 
propriu-zisă e realizată prin intermediul altei deghizări, ceea ce permite dezvoltarea situaţiilor 
comice într-o atmosferă care nu refuză pitorescul şi exotismul. Asemenea tip de intrigă, atât de 
favorabilă efectului comic, îl va inspira pe Beamarchais în Bărbierul din Sevilla. 

În 13 ianuarie 1668 se joacă un foarte elegant Amphitryon, inspirat evident din opera 
lui Plaut, însă cu evidente aluzii la aventurile amoroase ale regelui. George Dandin sau 
Soţul păcălit (George Dandin ou le Mari confondu, 18 iulie 1668), care vizează nobilimea 
scăpătată din provincie, reţinându-se prin tipul ţăranului ambiţios şi parvenit, a trecut aproape 
neobservată, spre deosebire de Avarul sau Şcoala minciunii (L’Avare ou l’École du mensonge, 
9 septembrie 1668), în proză, foarte bine primită. Modelul este Aulularia de Plaut, împrumuturile 
fiind numeroase: neîncrederea lui Harpagon faţă de La Flèche (actul I, scena 3) seamănă cu 
cea a lui Euclio faţă de Strobilus. Ideea excluderii dotei (I, 5) este preluată tot de la Plaut, la fel 
ca şi gustarea oferită de Marianne (actul III), inspirată din festinul din Aulularia. Valère ocupă 
cam acelaşi loc cu Lyconides, numai că în scena apropo-ului el vorbeşte 
despre dragostea sa, în timp ce avarul îşi imaginează că se referă la preţioasa 
casetă (III, 3). Furtul comorii este reluat în monologul „avarului păgubit”, 
scenă antologică: 

„Harpagon (intră urlînd din grădină): Hoţii! Hoţii! Puneţi mâna pe 
hoţ. Ucigaşii! Prindeţi-i pe ucigaşi! Unde eşti, Dumnezeule  
drept? M-au nimicit! M-au omorât! Mi-au smuls beregata, mi-au 
furat bănişorii! Cine poate fi? Încotro s-a dus? Unde o fi acum? 
În ce gaură se ascunde? Cum să fac să pun mâna pe el? Încotro 
să alerg, sau mai bine să stau pe loc? E alături? E aici? Care eşti 
ăla? Opreşte! Dă-mi banii, tâlharule! (Se prinde singur de braţ.) 
Eu eram! Mi s-au rătăcit minţile, nu mai ştiu unde sunt, cine sunt, 
nici ce fac ! Vai! bănişorii mei, bănişorii  mei, prietenii mei drăgălaşi, cum aţi 
pierit! Şi de când am rămas fără voi, nu mai găsesc sprijin, nici mângâiere, nici 
bucurie pe lume! S-a sfârşit cu mine, nu mai am nici un rost în viaţă! Fără voi 
nu mai pot trăi. Gata, m-am dus, mor, am murit şi m-a îngropat. Nu se iveşte 
nimeni să mă învioreze, aducându-mi înapoi banii, sau spunându-mi măcar 
cine i-a furat? Haide, aştept! Tăceţi va să zică? Oricare ar fi hoţul, a pândit cu 
mare iscusinţă ceasul! – tocmai când stam de vorbă cu nemernicul de fiu-meu! 
Mă duc! Mă duc să caut poliţia. La cazne! La cazne toată lumea: servitoare, 
slugi, fiică-mea, fiu-meu şi, la urmă, eu! Ei, dar ce v-aţi adunat atâţia la un loc? 
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Pe care arunc ochii, mă trăzneşte bănuiala că fiecare din voi e hoţul care m-a 
furat! De cine vorbiţi între voi? De tâlharul care m-a prădat? Cine mişcă acolo 
sus? Nu cumva e hoţul meu? Vă rog în genunchi, dacă ştiţi cumva care este, 
unde-l pot găsi, daţi-mi de ştire! Ori poate e ascuns printre voi? Ce vă uitaţi aşa 
la mine şi râdeţi? Va să zică şi voi sunteţi părtaşi la furt? Repede, repede, 
poliţia, străjile, judecătorii, temnicerii, spânzurătorile şi călăii! Spânzu-
raţi-mi-i pe cine nimeriţi! Iar dacă nu se găsesc bănişorii, spânzuraţi-mă şi pe 
mine!”29 

                                                                                                    (Actul IV, scena 7 )

Harpagon este însă mai puţin odios decât Euclio, într-un fel chiar mai tragic, în ciuda 
impresiei de bufon „smintit” pe care o lasă adesea. Se pare că Molière a avut şi surse franţuzeşti 
şi italieneşti: L’Ésprits (1579) de Larivay, La Belle plaideuse (1655) de Boisrobert, în care un 
tânăr este obligat, ca şi Cléonte, să împrumute bani în condiţii extrem de dezavantajoase, iar 
la sfârşit îl recunoaşte în cămătar pe propriul său tată. Într-o 
comedie a lui Ariosto, Suppositi, ca de altfel şi în scenariile 
commediei dell’arte, întâlnim o tânără, fiică a unui burghez 
bogat, îndrăgostită de valetul tatălui său. În final tânărul îşi 
regăseşte tatăl, om de bună condiţie şi astfel se poate căsători 
cu cea pe care o iubeşte. În Observaţii asupra comediei şi a 
geniului lui Molière (1736), Riccoboni aduce în discuţie şi alte 
surse, concluzionând: „Nu se pot găsi în întreaga comedie Avarul 
patru scene care să fie inventate de Molière.” Unii critici au 
negat originalitatea operei, considerând că sursele de inspiraţie 
atât de diverse creează impresia unui ansamblu compozit, ale 
cărui elemente nu sunt bine articulate. De fapt, Molière n-a 
preluat de la predecesori decât situaţii comice, unele devenite 
tradiţionale, aşa că nu se poate vorbi în ansamblu de imitaţie. 
El a integrat perfect aceste situaţii în acţiunea comediei sale, 
adap-tându-le la caracterul personajelor sale. Pentru Goethe, 
„Avarul, în care viciul distruge orice afecţiune între tată şi fiu, 
are un caracter particular de măreţie dramatică.”

Comedie-balet cu muzică de Lully, Burghezul gentilom (Le Bourgeois gentilhomme), 
jucată în premieră la 14 octombrie 1670, la Castelul Chambord de pe valea Loirei, este povestea 
domnului Jourdain, burghez înstărit dar grosolan şi incult, care vrea să înveţe bunele maniere, 
înrudit cu George Dandin. Pe la jumătatea lunii noiembrie 1669, Ludovic al XIV-lea a primit cu 
mare pompă, la Saint-Germain, un trimis al Sultanului, deloc impresionat de fastul recepţiei şi 
purtând ranchiună bârfitorilor care n-au scăpat ocazia de a se distra pe seama lui şi a civilizaţiei 
pe care o reprezenta. Nici mai mult, nici mai puţin, el ajunge să proclame superioritatea Curţii 
otomane faţă de cea a Regelui-Soare, ceea ce provoacă scandal. Obiceiurile turceşti deveniseră 
o modă. În 1641, Madeleine de Scudéry publicase sub numele fratelui său Georges primul 
ei roman, Ibrahim ou L’Illustre Bassa (Ibrahim sau Ilustrul Bassa), carte de succes care 
aducea în prim-plan o Turcie fantezistă. În 1645, Rotrou punea unul dintre personajele din 
comedia La Soeur (Sora) să vorbească turceşte. În 1660, Lully oferise Curţii un Récit turquesque 
care l-a încântat pe Ludovic al XIV-lea. Aceasta ar fi explicaţia ceremoniei turceşti din finalul 
actului al IV-lea al comediei lui Molière, pentru care cavalerul d’Arvieux, revenit la curte 

29 Traducere de Al. Kiriţescu.
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după un lung sejur în Orient, a furni-
zat dramaturgului şi compozitorului  
elementele autentice necesare, realizând 
apoi costumele spectacolului. Dintr-o 
comedie burlescă în intenţii, cu multe 
elemente de divertisment, Burghezul 
gentilom s-a transformat sub pana lui 
Molière într-una dintre cele mai complexe 
satire sociale pe tema parvenitului,           
pe care  o vor relua La Bruyère şi mai 
târziu Dancourt, Lesage, Beaumarchais. 
Pantomimele, dansurile, acrobaţiile, unele 

specifice commediei dell’arte, muzica, abundente, conferă piesei valoarea de document 
curios al unei epoci în care orice îmbogăţit putea să-şi cumpere un titlu de nobleţe. Posibilitatea 
dobândirii titlurilor nobiliare avea să fie curând abrogată. 

În Norii de Aristofan există o scenă asemănătoare celei în care domnul Jourdain îşi 
manifestă dorinţa de a învăţa, însă actualitatea subiectului şi punerea în pagină fac ca Burghezul 
gentilom să aibă o puternică originalitate, fiind în plus, una dintre puţinele capodopere în genul 
comediei-balet. Fiu al unui negustor de postav, Monsieur Jourdain, pe care îl juca Molière, 
doreşte să-şi comande o nouă locuinţă, corespunzătoare condiţiei de gentilom pe care o vizează. 
Ca să intre în lumea bună, trebuie să înveţe dansul, muzica, filosofia, scrima şi câte şi mai 
câte. Profesorii convocaţi privesc cu dispreţ parvenitul. Remarcile Doamnei Jourdain şi ale 
servitoarei Nicole nu fac decât să-i sporească ambiţia şi trufia. Domnul Jourdain vrea să devină 
savant şi, după ce profesorul de filosofie îi face cunoştinţă cu logica, morala, fizica, fonetica, 
află cu stupoare că de atâta vreme face proză fără să ştie, într-o scenă celebră, citată deseori ca 
pildă:

„Domnul Jourdain: Nu există decât proza sau versul?
Profesorul de filosofie: Desigur. Tot ce nu e proză e vers, şi tot 

ce nu e vers e proză.
Domnul Jourdain: Şi cum vorbeşte omul ce e?
Profesorul de filosofie: Proză.
Domnul Jourdain: Adică aşa să fie? Când zic: «Nicole, adu-mi 

papucii şi dă-mi scufa de noapte», e proză?
Profesorul de filosofie: Da, domnule.
Domnul Jourdain: Pre legea mea, de peste patruzeci de ani spun 

proză fără să ştiu! […]”30 
                                                                                 (Actul II, scena 6)

Domnul Jourdain e mimetic şi, frecvent, de o naivitate adorabilă. O curtează pe marchiza 
Dorimène, se lasă speculat de Dorante, un nobil scăpătat care îi mănâncă banii, visează să o 
mărite pe Lucile cu un aristocrat şi nici se gândeşte să i-o dea lui Cléante. Ca în vechile comedii, 
un valet, Covielle, aranjează căsătoria tinerilor, profitând din plin de orgoliul lui Jourdain, pe 
care îl face să creadă că a fost numit „mamamouchi”, adică paladin (nobil de frunte). Acest 
cuvânt burlesc este o creaţie a lui Molière şi, după Littré, ar însemna în arabă cu totul altceva: 
„bun de nimic”. În cadrul ceremoniei turceşti, Covielle urmează să i-l prezinte pe Cléante 

30 Traducere de Victor Eftimiu.
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deghizat în fiul Sultanului, care va cere mâna Lucilei. Farsa e dusă la bun sfârşit, Cléante se va 
căsători cu Lucile, Dorante cu Doriméne iar Domnul Jourdain va trebui să accepte şi să cheme 
notarul. E multă culoare, inclusiv verbală, în această piesă cu final de farsă grotescă, oarecum 
în contrast cu desfăşurarea ei iniţială. Scopul fusese însă un divertisment în onoarea înaltului 
oaspete, iar mistificările făceau parte din recuzita comică.

În 24 mai 1671 se joacă la Palais-Royal Vicleniile 
lui Scapin (Les Fourberies de Scapin), comedie în cinci 
acte. Înclinaţia pentru farsă nu l-a părăsit niciodată pe 
Molière. Vicleniile lui Scapin este o bastonadă clasică. 
,,Forma cea mai cunoscută a mişcării comice grupale 
este bătaia.”31 Modelele dramaturgului francez sunt 
Epidicus al lui Plaut, Phormio de Terenţiu şi Pedantul 
păcălit de Cyrano de Bergerac, din care preia două 
scene. La această pantalonadă obişnuită se râde pur 
şi simplu de trei veacuri încoace. Valetul şiret şi abil, 
un fel de Truffaldino, inventează istorii mincinoase, 
dar foarte credibile, pentru a-şi pune în aplicare 
planurile, întocmai ca în Gărgăriţa lui Plaut. În scena 
a şaptea din actul al doilea, lui Géronte i se cer bani de 
răscumpărare pentru fiul său, pretinzându-se că e ţinut 
cu forţa pe o galeră turcească. Nedumerit şi furios din 
cauza cursului evenimentelor relatate de Scapin, el 
repetă mecanic: „Que diable allait-il faire dans cette 
galère?” („Ce naiba căuta pe galera aia?”). 

Cuvântul galère este folosit în franceza de astăzi pentru a numi o „aventură împovărătoare, 
dureroasă“, adesea alături de acest citat din Les Fourberies de Scapin. Un pasaj de mare 
virtuozitate actoricească citim în actul al III-lea, când Scapin, pentru a se răzbuna pe Géronte, 
îl păcăleşte punându-l să intre într-un sac ca să scape de urmăritori. De fapt nu vine nimeni 
şi Scapin imită mai multe voci pentru a-l ciomăgi binişor pe Géronte, în gustul unui burlesc 
absurd:

„Scapin: Ascundeţi-vă. Iată un spadasin care vă caută. (Schimbându-şi vocea.) 
Cum? N-am eu norocul să ucidem pe Geronte-ăsta? Şi nu e nimeni ca să spui 
la mine unde e? (Lui Géronte, cu vocea lui obişnuită.) Nu vă 
mişcaţi! – Ei dracia! Gasesc eu la el, chiar daca este în fundu’ 
lu’ pamântu’! (Lui Géronte, cu vocea lui obişnuită.) –  Nu 
scoateţi capul afară. – Ehe, domnu’ cu sacu’. – Domnule? – Dai 
la tine un ban de aur şi tu spui unde pote fi Géronte. –  Îl căutaţi 
pe domnul Géronte? – Da, caut la el. – Şi pentru ce, domnule? 
– Pentru ce? – Da. – Vroi, dracia, fac pe el moara în batai cu 
ciomagu’. –  Staţi, domnule, bătaia cu ciomagul nu se dă unor 
persoane ca el, nu-i el din ăia cu care să se poarte lumea aşa. – 
Ce? Prost asta de Géronte, ticalos asta, golan asta? – Nobilul 
Géronte, domnule, nu este nici prost, nici ticălos, nici golan, şi, 
nu vă fie cu supărare, ar trebui să vorbiţi altfel. – Ce? 
Îndrazneşti vorbeşti la mine de sus? – Apăr, aşa cum 

31 Marian Popa, Comicologia, Bucureşti, Editura Univers, 1975.
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se cuvine, un om de onoare, când este jignit. – Tu prieten este cu 
Géronte-asta? – Da, domnule, sunt. – A, drace, este prieten la el? Foarte bine! 
(Dând câteva ciomege în sac.) – Ţine, asta dau la tine pentru el! 
(Strigând ca şi când ar primi loviturile de ciomag.) Ah, ah, ah, ah, ah, 
domnule! Ah, ah, domnule! Mai încet, ah, binişor! Ah, ah, ah, 
ah! – Haida, du la el asta din partea mea. Adiusias! – Ah, gascon 
afurisit! Ah!

Géronte (scoţând capul afară din sac): Ah, Scapin, nu mai pot.
Scapin: Ah, domnule, m-a făcut zob, şi mă dor umerii de nu mai pot.
Géronte: Ce spui? Într-ai mei a dat.
Scapin: Nu, domnule, pe spinarea mea a dat.
Géronte: Da’ de unde! Am simţit loviturile şi le mai simt încă.
Scapin: Nu, vă spun; numai vârful ciomagului a ajuns până la umerii 

dumneavoastră.
Géronte: Ar trebui să te dai puţin mai la o parte, ca să mă cruţi…”32 
                                                                                                     (Actul III, scena 2)

O preţioasă de provincie, ridicolă, grandomană este şi eroina din scurta comedie Contesa 
de Escarbagnas (2 decembrie 1671), care nu atinge strălucirea altor piese. Cu exact un an 
înaintea morţii lui Molière, în 17 februarie 1672, moare Madeleine Béjart. Ultimul an din 
viaţa dramaturgului aduce încă două mari creaţii. Femeile 
savante (Les Femmes savantes, 11 martie 1672) reia întrucâtva 
tema preţioaselor, una dintre preferinţele lui Molière. Armande e 
o „preţioasă ridicolă”, ostentativă în pedanterie, chiar dacă 
vârsta ar recomanda-o mai puţin afectată. Mătuşa ei, Bélise 
– o fată bătrână hrănită cu romane de duzină, trăind aspiraţii 
bovarice şi având impresia că toţi bărbaţii o adoră. Philaminte, 
mama lui Armande, este falsa savantă, care se declară adeptă 
a moralei stoice şi a filosofiei lui Platon, pe care vrea să-l 
întreacă şi să trimită Academiei un amplu poem, al cărui 
proiect aşternut pe hârtie ar fi superior Republicii. Se discută 
de toate, într-un amestec de un haz nebun. Bélise declară că 
se împacă bine cu atomii şi că „gustă materia delicată”, în 
schimb, refuză vidul. Philaminte e sigură că luna este locuită 
de oameni. Armande e convinsă că, împreună cu celelalte 
două partenere de savantlâc, va aprofunda, pe lângă ştiinţa 
naturală, „gramatică şi versuri, politică, morală.” Toate 
acestea elucubraţii sunt împărtăşite de Trissotin, un pedant, 
ca şi Vadius. Tabloul, deloc răutăcios sau umbrit de vreo urmă 
de misoginism, este memorabil. Între intriga din Femeile 
savante şi cea din Tartuffe se poate face un paralelism. 
Intrusul din casa lui Orgon este un pseudo-credincios; în casa 
lui Chrysalde, pseudo-erudiţii încearcă să devină stăpâni. 

Bolnavul închipuit (Le Malade imaginaire) este actul 
din urmă al existenţei lui Molière, frântă la al patrulea 
spectacol cu această comedie-balet de o vervă scânteietoare. 

32 Traducere de Aurel Baranga.
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Un scurt prolog şi o eglogă cu muzică şi dans, în culori pastorale, îl 
slăvesc pe augustul monarh, îndemnând ca „toţi ce au de-a face cu 
scrisul să se străduiască fie întru lauda, fie întru desfătarea sa.” Desigur, 
asemenea dedicaţii nu mai sunt pe gustul cititorului de astăzi, dar ele 
erau, fără îndoială, sincere. Al doilea prolog, cântat de o ciobăniţă, 
schimbă complet registrul, având tonul satirei clasice, îndreptate spre 
„doctorii fără minte şi-ncrezuţi”.

Argan e un ipohondru pe care talentul lui Molière îl înscrie în 
galeria tipurilor universale. Din boala imaginară îşi face o suferinţă 
sinceră. E meschin şi egoist, lovit de avariţie, nu chiar ca Harpagon, 
ipocrit ca Orgon, închipuit ca Jourdain. Joacă perfect răutatea bolnavului 
incurabil şi, ca de obicei, se opune căsătoriei tinerilor care se iubesc, 
dorind ca Angélique să se mărite cu un doctoraş ridicol, doar ca să nu 
mai plătească tratamentul. Monologul lui de la începutul piesei, inundat 
de socoteli, e o dezlănţuire împotriva doctorilor şi a spiţerilor care îl 
pun la cheltuială. Socoteşte numărul purgativelor şi al clismelor şi 

concluzia e una singură: „Iată de ce nu mă mir că luna asta mă simt mai rău ca luna trecută.” 
Turbează când constată că e din nou singur – evident, o altă închipuire – şi se năpusteşte 
cu invective la adresa lui Toinette, fată în casă. După o schemă comică binecunoscută, acest 
personaj va fi cheia intrigii. Se deghizează în medic ambulant pentru a-şi bate joc de bolnavul 
închipuit. Pentru a-i câştiga încrederea îi spune că are 90 de ani şi că numai datorită secretelor 
ştiinţei sale, arată atât de bine, îi bagă în cap că e bolnav de plămâni, ridiculizează celelalte 
diagnostice şi tratamente şi, culmea batjocurii, îi recomandă cu cinism să-şi taie un braţ şi 
să-şi scoată ochiul drept. Molière e necruţător cu medicii, atingând adesea grotescul. În fine, 
Toinette, revenită la condiţia iniţială, anunţă moartea lui Argan pentru a surprinde reacţiile 
familiei. Béline, a doua soţie a bolnavului închipuit, primeşte vestea cu bucurie şi îi face un 
portret sinistru:

„Béline: Slavă Domnului! Iată-mă scăpată de o mare 
belea! Ce proastă eşti tu, Toinette, să te amărăşti 
pentru atâta lucru!

Toinette: Îmi închipuiam, doamnă, că trebuie să plâng.
Béline: Lasă, lasă, nu merită atâta oboseală. Ce mare 

pierdere înseamnă moartea lui şi la ce bun mai făcea 
umbră pământului un încurcă-lume, murdar, scârbos, 
mereu cu-o clismă sau o doctorie în burtă, mucos, 
tuşind, scuipând mereu, prost, plictisitor, morocănos, 
obosindu-i necontenit pe cei din jur, şi certându-şi, 
zi şi noapte, slujnicele şi valeţii.”33                                                                           
                                                    (Actul III, scena 18)

„Mortul” aude şi apare în carne şi oase, spunând că 
„frumosul panegiric” e un „avertisment către cititor”, care îl 
va împiedica în viitor să mai facă vreo prostie. E un amănunt 
straniu, care s-ar putea explica printr-un fel de autoironie sui-
generis a autorului, care de altfel juca rolul lui Argan; dacă 

33 Traducere de Tudor Bogdan şi Ştefan Crudu.
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nu cumva un embrion de metatext. Scena se repetă identic cu Angélique, care deplânge sincer 
moartea tatălui, de la care obţine consimţământul de a se căsători cu Cléante, cu condiţia ca 
ginerele să se facă doctor. Un balet, ceremonie burlescă a acordării titlului de medic, cu recitări 
într-o latină aproximativă, cu cuvinte şi calcuri franţuzeşti, încheie Bolnavul închipuit.

S-au făcut multe speculaţii asupra acestei ultime 
piese, sub impresia morţii într-un fel simbolice a 
lui Molière. S-a spus că există în ea o melancolie, 
presentimentul sfârşitului, „o veselie în fond tristă”, 
un sarcasm al omului chinuit de boală, care vede că 
medicina este neputincioasă iar slujitorii ei, adesea 
nişte şarlatani. Misterele naturii umane sunt greu de 
pătruns de mintea umană, Molière apropiindu-se de 
concepţia lui Montaigne. E desigur un scepticism, dar 
şi un protest împotriva scolasticii, la fel cum, ideatic, 
piesa poate fi interpretată şi ca o atitudine în polemica 
dintre aristotelism şi cartezianism, care se făcea simţită 
în epocă.

Premiera Bolnavului închipuit avusese loc în 10 
februarie 1673, la Palais-Royal. În timpul celui de-
al patrulea spectacol, în 17 februarie, Molière are o 
puternică hemoptizie şi moare după puţin timp. După 
toate datele, era bolnav de tuberculoză. Se spune că 

purta veşminte de culoare galbenă, de aici superstiţia că galbenul nu poartă noroc actorilor. 
Două mărturii de epocă redau amănuntele acestor ultime clipe. Prima, a lui La Grange, care 
notează scrupulos în registru, este succintă dar pare cea mai exactă, venind de la un martor 
ocular. Cealaltă aparţine primului biograf al lui Molière, Grimarest34, dar e uşor literaturizată, 
cu detalii care nu puteau fi cunoscute decât indirect, căci autorul avea 15 ani la moartea lui 
Molière. La Grange consemnează astfel:

„Chiar în această zi, după spectacol, pe la orele 10 seara, domnul de Molière 
muri în casa sa din strada Richelieu, după ce jucase rolul numitului bolnav 
închipuit, foarte stânjenit de un catar pulmonar şi de o aprindere de plămâni care-i 
pricinuiau o tuse mare în aşa fel încât, în 
marile sforţări pe care făcea să scuipe, 
i se rupse o venă şi nu mai trăi nici o 
jumătate de oră sau trei sferturi de oră. 
Trupul său e îngropat la Saint-Joseph, 
cimitir vecin parohiei Saint-Eustache. 
Este un mormânt ridicat la un picior 
deasupra pământului.”

Detaliile înmormântării rămân încă 
neclare. Cererea lui Armande (care a trăit 
până în 1700) de a i se acorda favoarea 
ritualului creştin, refuzat actorilor care, 
înaintea morţii, nu-şi renegau meseria în 

34 La Vie de M. de Molière, Paris, 1705.

33

Rue de Richelieu, 40 (casa în care a 
murit Molière) și Fântâna Molière

Mormântul lui Molière în Cimitirul Père Lachaise



faţa unui preot, a fost acceptată numai după intervenţia regelui pe lângă Monseniorul de Harley, 
episcopul Parisului. Şi nu în totalitate, pentru că înmormântarea a avut loc marţi 21 februarie 
1673, la 9 seara, tocmai datorită absenţei dovezii de renegare, într-o zonă din cimitir destinată 
copiilor nebotezaţi. După o mărturie anonimă, ar fi slujit trei preoţi, patru i-ar fi purtat sicriul de 
lemn acoperit cu steagul breslei tapiţerilor, şase copii îmbrăcaţi în albastru ar fi ţinut sfeşnicele 
cu lumânări iar la cimitir s-ar fi împărţit săracilor o sumă considerabilă, 1200 de livre. La 
funeralii ar fi participat 800 de persoane, printre cele mai de vază fiind Boileau şi Chapelle. În 
1817 Molière a fost reînhumat în Cimitirul Père Lachaise, lângă mormântul lui La Fontaine. 
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