
0 Молиеру1).
Госпође и Господо,

Г. Морис Доне, даровити француски драмати- 
чар, члан Француске Академије, почео je своја пре- 
давања о Молиеру овим речима: — „Имам да вам 
говорим о Молиеру. Кад помислим да ја  имам да 
вам кажем своје мишљење о том врло великом пис- 
цу данас, 1 фебруара 1921 године, после Боалоа који 
га je лично познавао, после Волтера, после Сент- 
Бева, после Жила Леметра, мени самом моје предузе- 
ће изгледа претерано нескромно; и ја сам не бих ни- 
кад помислио да га ce латим. Међутим, на ту мисао 
су пали пријатељи оваквих јавних предавања: на 
њихово срдачно наваљиваше, и зато што немам сво- 
је воље, ја сам пристао”.

Ја  могу дословце то исто да кажем; и t o  he 
посведочити они који су ми учинили част да ме на 
тај посао позову. Ја  сам, y осталом, y још горем 
положају од Г. Донеа, јер имам горњој листи да до- 
дам и његово име, и немам, као он, десет предаван>а 
на расположењу, но једво. Какав ћу начин наћи 
да y пригодвом и кратком предавашу, на дан три- 
стагодишњице Молиерова рођења, кажем своје миш- 
љење о великом француском комедиографу, без су- 
више досаде по вас? Предавања нису увек врло за- 
никљива, a ја желим да вас задржим што je мање 
могућно.

Ј) Предавање држапо y Народиом Иозоришту, прилцком про- 
маве Модпера прнре^еле од oipanc „Друштва ириЈатеља Франпуске“ 
и „Друштва аа жпве језике и књпжеввост", y иде овог последњег.



Широм света je познато да je Молиер највећи 
песник комичар, као што je Шекспир највећи песник 
трагичар. Једнога дана Луи XIV  упитао je највећег 
критичара свога доба, Боалоа, који je највећи писац 
међу великим писцима који су били част Француске 
за време његове владе, и Боало му je одговорио без 
уетезања: „Господару, — Молиер!” Лафонтен, до- 
бар судија, вели y надгробном натпису за М(0лиера: 
„У овом гробу лежи Плаут и Теренције; па ипак, y 
њему je сам Молиер”. П-ол Албер^ y својој Историји 
Књижевности, замишља да je тамо негде y емти- 
реју, на небу, спреман велики банкет на коме ће 
ce састати сви највећи писци свих врем1ека и народа, 
Омир, Данте, Сервантес, Шекспир, Гете, и тако да- 
ље; и пита: кога би писца Француска, између мно- 
гих својих славних синова, могла послати да je на 
том банкету заступа, и одговара, опет без устезања, 
да je тај писац Молиер. Сент-Бев вели: „Ивда y пес- 
ништву, књижевности, једна класа људи ван реда, 
чак. и међу најбољима, врло малобројна, свега пет 
или шест можда, од почетка до данас: један je од 
тих људи М-олиер”. И као свод своје студије каже: 
„Сваки нови човек који научи читагги један je чита- 
лац више за Молиера”. Немци говоре тако исто. 
Још y седамнаестом веку Немци су превели Молиера 
под насловом: И званредно лепе u веселе комедије 
изврснога и ненадмашнога К раљ евског ФранцхЈског 
глумца Господина од М олиера. Лесинг и Хердер, 
који нису много волели велике француске писце 
седамнаестога века, праве изузетак за Молиера. Ге- 
те je y својој седамдесет осмој години говорио Е* 
керману: „Ја  познајем и волим Молиера од своје 
младости, и за време целог свог живота учио сам 
ce од њега. Ја  сваке године прочитам неколнко 
његових комада, како бих ce стално одржао y до- 
диру с изврсним”. Тако и Енглези; и на крају ћемо 
чути један њихов глас.

С друге стране, ниједан велики песник није 
био толике крИтикован као Молиер! — од добрих  су-



дија. На тим крипикама ce имамо задржати, јер ту 
лежи тежиште сваке данашњз расправе о Молиеру. 
Замера му ce за много ствари. Замера сз прво н>е- 
говом стилу, његовим таутологијама, плеонастичним 
Изразима уметнутим ради стиха или слика. Лабријер 
жали што његов стил није чист и правилан. Фене- 
лон каже: „Молиер добро мисли, али често рђаво 
гоЕори. Он не преза од најусиљенијих и најнепри- 
роднијих конструкција. Теренције каже y четири ре- 
чи с најелегантнијом простотом оно што Молиер 
каже само гомилом метафора које нису далзко од 
галиматиаса”. Вовенарг вели: „У Молиеру налазимо 
толико небрижљивости и чудних и неприкладних 
израза да, ако смем рећи, мало има песника чији би 
језик био мање чист и правилан”. Едмонд Шерзр, 
најзад, тврди ,,да ce не може горз писати но што 
пише Молиер”.

Други му пребацују његове плагиате. Он je 
позајмљивао предмете за своје комедије са свих 
страна; погајмлзивао je призоре од Боаробера, Ро- 
труа, Сирана, Сервантеса, Табарена; карактзрз од 
Сен-Сорлена, Рењија, Раблга; стихове и реченицз од 
Теренција, Монтења, Лукреција; па и npnsope и 
диалоге од себе сама, прзнашајући понзкз од њих 
по двапут, и по трипут, из ранијих комада y нове. 
„Ја узимам своју својину где je нађем”, взли сз да 
je он  једном рекао о тим својим позајмицама.

Тако му ce пребацују његова нагла и мало 
вероватна разрешења, на примзр неочекивана писма, 
или, као y Тартифу, Краљева интервенција, ствари 
које y добри час падну да заплет реше. Даље му сз 
пребацује конвенционални склоп његових комада и 
призора y њима; — затим, његове „буфонерије”, 
лакрдијаштво, сувише јака претеривања, сувишз про- 
тегнута продужаваша неке шаљиве ситуације или 
нађеног ефекта; даљз, претеривања другз врсте, која 
шалу спуштају до забаве за врло просте људе: — 
измицање столице кад неко хоће на њу да седнз, 
уклањање тањира испред неког кад ce овај окрене



на другу страну, киша батина по човеку кога су 
наговорили да уђе y врећу; или онај призор на кра- 
ју првог чина Господина од  П урсоњака, кад два 
гротескна лекара и један апотекар јуре са великом 
штрцаљком за господином од Пурсоњака, a овај 
бежи испред њих, држећи своју столицу за собом 
рукама.

Још други, људи танког укуса, исиичу да су 
Молиерови морални погледи сувише просечни, су- 
више природни; да га ce хришћанство, са својом 
нежношћу, са - својом науком о пожртвовању и то- 
плим осећајима према нашим блнжњима, није ни 
коснуло; да je, укратко казано, Молиер антипод 
Толстоју и Достојевском. Ти људи налазе да такви 
просечни погледи не одговарају реду великога  пе- 
сника. Они још обраћају пажњу на то да y богатој 
галерији Молиерових личности не можемо, како ое 
чини, да нађемо ниједног право отменог човека или 
жену; да његове личности н-емају благородства ни 
деликатних осећаша, ни виших идеала; да je Мо- 
лиер био против жена, y смислу да je био противан 
њиховом вишем просвећивању, одређујући им „кућу, 
и децу, и њиховог мужа” као област из које не 
треба да изиђу, Где онда тај велики песник може 
да нађе места за духовни напредак жеиа?

Најзад су Молиеру пребацили да y његовом 
песништву нема погзије, — маште и топлоте, оое- 
Нања која би будила пун, мек одјек y нашим 
грудима, као што je то случај код Шекспира и Ге- 
теа, и пребацили су му — чудно, али истинито — 
чак и то, да нема духа, оног познатог француског 
духа који као y севу муње пронађе удаљ1ене везе 
између речи и појмова, па још досетљивије покло- 
пи вашу досетЈвиву реч, и расипа ce као y варница- 
ма. „Мариво, Бомарше, и Александар Дима Син”, 
веле ти критичари, „несравшено су духовитији од 
Молиера”.

Које je од та два разна мишљења која смо са^ 
чули тачно?



И једно и друго; ово друго, наравно, y колико 
може да ce сложи с првим. Могло би ce рећи да 
нема нетачних мишљења на свету. Сваки човек 
здраве памети и који говори искрено имаће y свом 
мИшљењу, и y најгорем случају, један део истине. 
И кад je погрешно разумзо ствар зато што стоји на 
сувише личном становишту, и y том случају, он са 
свога  становишта говори тачно.

Али да би човек y истини донео тачан суд, 
потпуно, не делимично тачан суд, — он мора стати 
на правилно изабрано становиште, и увек узети y 
рачун све чињениц-е проблема. Критичари чије смо 
замерке rope побројали не раде тако. Далеко пре- 
тежна већина њихових замерака иде на адресу, не 
Молиерову, но на адресу његова доба. Сви ce ми, 
ако тако могу рећи, рађамо y своје доба, и носимо 
облик који нам je оно дало, тако потпуно као да je 
оно калуп, a ми да смо иловача. Кад и све остало, 
тако ce примају и осећања, и погледи, и књижевни 
облици, навике и конвенције; и писци су, и они 
најоригиналнији, свакад писци свога доба. Данашшн 
људи су, после близу триста година, y понечему 
финији од људи седамнаестога века, и y Молиеру 
налазимо понеке ствари на којима, као што смо 
видели, деликатнији критичари Молиеру замерају. 
Са данашњег и свога личног гледишта, ти критича- 
ри имају више пута право; али с објективног и упо- 
редног гледишта, они имају исто тако мало право 
као што би имали кад би Молиеру гамерили што 
ce носио како je била мода y његово време, — и 
што његови маркизи носе власул>е, и велихз шешире 
с перјем, и китњасте душанке, и чакш1ирз с чипка- 
ма, и шарене ешарпе, и ципеле са растегнутим, 
врло великим „машнама”. Кад бисмо тако апсолутно 
примењивали методу поменупих критичара, ниједан 
велики писац старијега доба не би боље npoiuao 
но Молиер.

Молиерови плагиати, који су rope изгледа^\и 
TšIKO страшнц, чзгледају много мдње страшни кад



ce зна да ce много што шта, што ce данас сматра 
као плагиат, y ранија доба није тако сматрало. Ра- 
син ce сам хвали позајмицама из античких песника; 
он вели да ce трудио да y своју драму унеое што 
већи број Софоклових и Еврипидових стихова. Ko 
после Шекспировог Јулија Ц езара  и Антонија и 
Клеопатре прочита y Плутарху места на којима ce 
о овим историјским личностима говори, остаће за- 
дивљен кад види како ce слепо и до појединости 
Шекспир придржавао текста Пл)тарховог и y из- 
мишљању призора и y састављању диалога. У оно 
доба, и песници и читаоци били су много маље 
чистунци y том погледу но данас. Затим, Мблмер 
je СЕ-оје позајмице тако употребио, поправио, развио, 
улепшао, и тако их 'je начишто својом својином, да 
су они од којих je он позајмљивао отишли y забог 
рав, и он једини остао власник. Као што je Сент- 
Бев врло духовито рекао: — „У књижевности je до- 
пуштено красти, али под условом да онога кога 
сте покрали и убијете”.

Замерка која ce чини конвенционалном склопу 
Молиерових комедија, неправедна je y истом смислу, 
Јесте истина да je склоп Молиерове комедије, y 
поређењу с реалистичким облмцима драме, сувише 
симетричан, и да ce дмалози састоје из дугих, си- 
метрично распоређених говора, који више личе на 
диалогисане дисертације но што дају слику сва- 
кидашњег испрекиданог и живог говора. Али такав 
облик драме Молиер je наследио и примио од сво- 
јих претходника и савремензика; као што су га на- 
следили и примили и остали драмски песници фран- 
цускк тога времена, међу њима и Корнељ и Расин. 
Расинове трагедије израђ*ене су по истом споља- 
ш?вем калупу као и Молиерове комедије, и сасзим 
различно од драме Шекспирове. Једно поређење fee 
нам најбоље показати разлику између конвенцио- 
налне, „стилизоване”, и реалистичне драме. Узмм’ 
те Расинову Ифтенију, и поредите из ње један 
призор — на пример призор из четвртога чина из-



међу Ифигеније, Агамемнона и Клитемнестре, — 
са призором између Дездемоне и Емилије y четвр- 
ток чину Огеда, кад ce Дездемона по наредби 
свога мужа повукла y своју спаваћу собу. Озај 
последњи призор je стварна, најтачнија, као фото- 
графска слика призора из живота; сто ситних ства- 
ри, као и y животу, долазе да зауставе разговор 
кзмеђу те две ж/енз, или да га крену унашред; сто 
мисли к осећања пролазе кроз главу или кроз 
душу њихову, и увек с највећом, подробном психо- 
лошком тачношћу. Разговор ових личности изгле- 
да као растресен y делиће, рашчешљан на ситне 
праменове.

Видимо сад призор из Ифгпеније. To je оно 
место кад су Клитемнестра и њена кћи Иф|игенија 
дсзнале да Агамемзон хоће да принесе Ифигенију, 
своју кћер, на жртву боговима, како би добио пого- 
дан ветар за своје бродове, по обећању неког про- 
роштва. Ако игде има места да ce говор „рашчешлза 
на праменове”, као што мало час рекосмо; ако игде 
има разлога јаком сукобу и узрујаном и испресе- 
цаном диалогу, y коме ће ce речи сударати међу 
с-обом као сваки час замахнути и укрштени мачеви, 
— то je овде где једна дев>ојка ииа да брани свој 
невини живот од грозне смрти, где јздна мајка има 
да брани живот своје кћери, против мужа и оца 
који je окрутно стао на страну пророштва и народ- 
ног интереса. Међутим код Расина, тај призор ое 
одиграва овако: састају ce Агамемнон, Клитемне- 
стра, и Ифигенија; па онда прво Ифигенија изговорл 
четрдесет и шест стихова, па Агамемнон двадеоет 
и осам, па Клитемнестра шездесет и осам, после 
чега ce све троје разиђу... Немојте мислити да ши’ 
хови говори нису драматични, или психолошки тач- 
ни, или песнички и лепо писани, са пуно лепих 
и јаких стихова, који врло тачно кажу мисли и осе- 
ћања ова три лица. He; али радша, диалог, поје- 
диности радње и диалога, нису реалистички распоре- 
ђени, нису подражавање ждаота y појединостима.



Све остало je ту, као и y реалистичном облику 
драме; само су изостављена ситна и кривудава 
разгранавања живота. Живот je y тим делима, како 
ce то каже, стилизован, као што ое y орнаментици 
стилизује лишће и цвеће; неправилности, случајне 
кривине природнога листа и цвета дотеране су y 
дравилну, симетричну, геометријску фигуру; иначе 
je  све битно задржано. Уметност која стилизује 
примитивнија je y том нарочитом погледу од реали- 
стичне уметности, и Шекспиров начин je виши од 
Расинов-ог; али y рукама великога песника и ум-ет- 
ника, стилизована уметност може да даје врло ви- 
■соке ефекте. Тако je код Расива.

И тако je код Молиера. Молиер je тај облик 
драме наследио и примио од својих претходкика и 
савременика. У то време су угледи старог класичног 
доба владали y Француској скоро неограничено, 
a ти класични угледи y трагедији и комедији, грчка 
и римски, имали су баш тај склоп који ce пребацује 
Молиеру, и могао би ce пребацити и Расину. Што 
склоп Шекспирових драма није такав, то није само 
зато што je Шекспир, рецимо, оригиналнији, већи 
психолог, бољи посматрач, па je умео да изабере или 
створи облик вернији природи; но врло мното, ако 
не претежно, зато што je y Шекспирово доба, y 
Енг/еској, в.^адао тај слободнији облик, који je 
Шекспир, као Молиер свој, наследио и примио од 
својих претходника и савременика. Да je Молиер, 
место Шекспира, живео y Енглеској, a Шекспир y 
Француској, или да je Шекспир само живео доцније, 
y доба Драјдена, Попа, и Адиоона, онда би Мо- 
лиерове комедије имале слободни склоп Шекспи- 
рових драма, a  Шекспир-ове обратно. Питање je увек 
ово: шта je песник или уметник урадво са оним 
што сте му дали? Од онога што му нисте . дали, 
он не може урадити ншнта.

A Молиер je од онога што му je дато урадио 
више но ико други пре њега и после њега.

Ч.танци и предаваша 7



У овом кратком прегледу није могућно претре- 
сти све замерке. Ако хоћете да ми верујете, и. 
замерке стилу, и пребацивања да су Молиерова 
разрешења нагла и мало вероватна, да његовим 
карактерима недостаје нежност и отменост, да y 
Молиеровим комедијама не налазимо поезије, да 
Молиер чак нема „духа” y данашњем смислу ре- 
чи, — ако хоћете да ми верујете, те замерке су 
или претеране или неоправдане; и неопраздане из 
истог разлога као и досадашње. Француски дух. 
y данашшем смислу речи почшве да ce јавља y 
књижевности тек са Лабријером, и развија ce тек 
y осамнаестом веку, y доба Бомаршеа, Пирона, и; 
Волтера. У Молиеровим делима нема тога духа. 
вато што га нема ни y делима н>егових савремени- 
ка. — Молиерова разрешен>а су y складу са пое- 
тиком његових дела. Разрешен>е Тартифа, на које 
ce обично мисли, и од којега je начињена једна ie- 
нерализација за његово целокупно дело, по мом; 
мшпљењу je и технички и поетски сасвим оправда- 
но; Гете има потпуно право кад каже да дубоко 
неваљалство Тартифово гахтева велику казну, и. 
да гледалац са задовољством поздравља интервен- 
цију Краљеву. — Стил Молиеров има слабих стра- 
на. Молиер je y једном човеку био више људи: 
плодан писац (написао je за непуних двадесет го- 
дина више од тридесет дела), управитељ позоришта, 
редитељ, глумац и, тако да кажем, импрезарио за- 
бава и свечаности Лу^а XIV, и уз то целога века. 
болестан човек; он je Елидску Кнегињицу морао да. 
напише за петнаест дааа, a једну од својих најлеп- 
ших ствари, Љ убав као лекар, да напише и оди- 
гра за пет дана. „Ово je најжурније написано fle
xo”, вели Молиер y свом предговору, „од свих које 
ми je Нзегово Величанство поручило; и кад вам бу- 
дем казао да je оно било поручено, написано, на- 
учено и представљено y року од пет дана, ја ћу 
вам казати само истину.” Није чудо што y н>еговим: 
комедијама y везаном слогу, y стиху и слику, има.



усиљених конструкција, паразитних уметака, непри- 
родних и нескладних метафора, досадних таутоло- 
гија, које читаоце вређају; мене као и друге. Али 
на позорници ти стихови пролазе; a „комедије су”, 
као што каже Молиер, „створене да буду игране”. 
Молиер иначе, кад прионе како ваља на посао, 
пише стихове исковане као y металу или резане као 
y мермеру, једре и пуне замаха; a y прози пише 
тако да од н>ега никад нико није бољ-е писао. 
Кад сам већ себе мало час лично поменуо, допу- 
стите да вам кажем, да кад ce зажелим расне пр-о- 
зе, прозе чисте, пуне, једре, ја  узмем да читам 
Молиерову комедију Критшсу Ш коле за  жене; a 
кад je једном узмем y руке, ја  je не оставим док 
јој не дођем до краја.

Ако y Молиеровим комедијама нема лирски 
топле поезије и нежности, и отмених и благород- 
них карактера, као y комедијама Шекспировим, то 
je зато што Молиерова комедија није романтич- 
на као Шекспирова, »о сатирична; y шеговом Дон  
Гарсиу Н аеарском, y Елидској Кнегињици, y Мели- 
ссрти, y Сицилијанцу, који су романтичне коме- 
дије и пасторале, има нежности. A после, — то je 
и зато што je Молиер био Француз, Гал, Аатин, a 
не Германац, или Словенин. Молиер je типичан 
Француз: разум, мера, — то je њихово. A истопље- 
но, разливено осећаше и оштар разум — y њиховим 
јаче истакнутим облицима — слажу ce међу собом 
као ватра и вода.

Што ce жена тиче, ни ту није прекор оправ- 
дан. Молиер није никад био против пр-освећивања 
жена. Он на против изриком вели да жена треба 
да има „знања о свему.” Он je био против по- 
вршне и лажне учености, против лажвог духа, про- 
тив хвастања ученошћу, и против запуштања не- 
оспорних дужности жене y корист те лажне уче- 
ности и лажног духа. Он je против тих мана био 
и код људи; зар y Ученим женама, y истој коме- 
дији, поред Филаммнте, Белизе и Арманде, које



су „учене жене”, не налазимо и Трисотена и Вади- 
уса, два „учена педанта”, који y комедији још 
rope пролазе но жене? Молиер није могао бити ке- 
пристраснији. A основне мисли Молиерове о друш- 
твеном положају жена, деле многи људи који, као 
и ваш вечерашњи говорник, држе да ce с правом 
могу убројати y „феминисте.”

О свима овим стварима имало би ce још го- 
ворити; али нас време гон)и, и ја  ћу ce још украт- 
ко задржати на замерци која ce чини тако званом 
„скурилном”, „буфонском”, „лакрдијашком” елемен- 
ту y Молиеровим комедијама, — на замеркама које 
ce чине његовим правим лакрдијама, „фарсама”, и 
његовим навикаада претеривања, шеговој ,,комици 
понављања”, његовом „карикирању”, којега често 
има и y његовим озбиљним комедијама. Ја лично 
ту његову особину волим, и срећан сам што знам 
да има и других људи с бољим и тањим укусом 
но u iT O  je  мој, који тако исто мисле, и од којих 
нек1 иду тако далеко да Молиерове лакрдије прег- 
постављају његовим тако званим „великим комеди- 
јама.” Ја  волим и Господина од П урсоњ ака ; и не 
смета ми ни његово бежање испред оних гротеск- 
них лекара и оног апотекара са штрцаљком y ру- 
ци: и ако сам и са!м некада, давно, чЈггајући Же- 
нидбу под морање, с висине гледао на батине које 
Молиер дели на позорници y циљу комичног ефек- 
та. Све зависи од тога како човек гледа на свет, и 
колико му ствари овога света, — „малога света”, 
то јест човека, — импонују. Покојни Симо Матавуљ 
био je са мном једном y ложи на представи Ба- 
риерове комедије која ce код нас игра под име- 
ном Пријатељ из Лиона, врло веселе комедије 
на кој-ој Милован Глишић није престајао плакати 
од смеха. Матавуљ je био немиран, изгледао je 
нервозно незадовољан, и после првог чина рекао 
ми je: „Ја ову лакрдију не могу да издржим”; и 
оставио je предстаЈву. To je било зафо што je Ма- 
тавуљ сувише озбиљно узимао иначе озбиљне ства-



ри, и буквално узео метафоре: „храм богиње Та- 
лије” и „даске што значе свет.” Имају расположе- 
ња — каткад врло весела, каткад „цинички” или 
песимистички мрзовољна — y којима није рђаво од- 
војити ce од „високих” ствари, отворити врата ши- 
P'Okom земаљском животу и y уметност^; и Рабле, 
на пример, са својим грлатим смехом и -свакојаким 
дрождинама, има своја велика права као и други 
писци. У rope поменутој студији Сент-Бева, Рабле 
ce наводи међу оних п>ет шест највећих људи y 
светској књижевности, поред Шекспира, Гетеа, и 
Сервантеса! To je, no мом мишљењу, отићи сув|и- 
ше далеко y противном правцу; али нам бар даје 
права да потражимо истину y средини. У распо- 
ложења која сам rope поменуо доћи ће, држим, 
пре но други, баш онај који je свет најбоље разу- 
мео, и који зато та профана и иронична располо- 
жења носи као подсвесно y оеби, тако да je скоро 
увек готов да нађе задовољства и y најраскалашни- 
јим фарсама Молиеровим.

Најзад, да учинимо уступак свима разложш!М 
укусима, прегоримо Господина од П урсоњака, или 
тачније, онај rope поменути призор; јер je тај комад 
y целини једна мала дивота од лепе и дооетљиве 
шале. Али она остала тако звана претеривања, 
„карикирања” Молиерова, и његову „комику по- 
нављања”, то јест комику која ce добија продуже- 
ним понавлЈањем измишљеног ефекта, нећемо ни- 
ком поклонити; она су y дну своме тако пуна сми- 
сла, испод њих ce крије толико опажања и му- 
дрости, да нико који тај смисао разуме и појима 
значај и ефект хиперболе, не би могао да им за- 
мери. Свакоме je познат онај призор y почетку 
Тартифа, кад Оргон (који je залуђен гладним и 
лицемерним паразитом Тартифом, толико да га je 
y своју кућу примио) долази кући после дво- 
дневног пута, и пита жудно субрету Дорину за 
новости y кући. Између њих ce испреда овај ди- 
алог: — Дорина (одговарајући). „Госпођа je прек-



јуче имала цео дан грозницу са ужасном главо- 
бол>ом”. — Оргон. „А Тартиф?” — Дорина. ,,Тар- 
тиф! Он je не може бол>е бити: црвен, задригао, 
свеже боје, и румених уста.” — Оргон. „Сиро- 
мах човек!” — Дорина. „У вече јој je било јако 
позлило; било јој je тако мучно да за вечером ни- 
је могла ништа окусити; толико je глава још непре- 
стано болела!” — О ргон: „А Тартиф?” — Дорина. 
,,Он je пред н>ом, али сам, најпобожније појео две 
јаребице и пола овчјег бута.” — Оргон. „Сиромах 
човек!” — Дорина. „Целе ноћи госпођа није ни 
тренула; морали смо до зоре седети поред ње.” 
— Оргон. „А Тартиф?” — Дорина. „Осетивши по 
вечери пријатан дремеж, он je одмах гатим отишао 
право y своју собу, па je y својој топлој посте- 
љи мирно спавао до сутра y јутру.” — Оргон. „Си- 
ромах човек!”...

Критичари замерају што Молиер понавља че- 
тири пута ово питање и овај одговор; — али то 
увеличавање, претеривање, потребно je за позор- 
ницу, и потребно зато да нам ce ствар ужљеби y 
памћење; само тако су речи: „А Тартиф?” и „Си- 
ромах човек!” могле добити свој пуни значај и y 
тој мери постати крилате речи. „Карикатура”, пре- 
теривање, то je лирика комикв. To je оно што су 
подигнут тон и хиперболе y изразу и осећању y 
трагедијама. Молиер не слика кичицом мале слике 
,,на ногарима” и за ,,рам” ; Молиер слика фреске 
на зиду, и широм зида, великом четком и крепким 
замахом. Он слика широко, истакнуто, подвучено. 
У осталом, камо среће да je његово сликање људ- 
ских мана и смешних особнна претерано! Овај од- 
ломак диалога који смо чули чућемо сваки дан, 
ако будемо умели као Молиер да y „нестшшзова- 
ном” свакодневном разговору људи опазимо оно што 
je y њему значајно, продремо до његове суштине, 
психолошки протумачене. Један песник критичар 
и професор књижевности y осахшаестом веку, Ла- 
харп, баш о овом примеру, има ову напомену: —



„Млади људи обично су мишљења да Молиер су- 
више претерује: чуо сам их где замерају оном мно- 
го пута поновљенРм: Сиромах човек! Међутим, ја 
сам имао прилике да видим исти призор, и то још 
y појачаном облику; и разуиђео сам да кад човек 
слика људске настраности по природи, он једва мо- 
же претерати њихове страсти и смешне стране.”

Тако и она остала „карикирања” Молиерова, 
— (од којих ћемо као пример поменути само трећи 
чин Учених жена, — наиме, оне призоре између 
„учених жена” и Трисотена и Вадиуса), — ако су 
јако подвучена к-омика, и често од почетка до краја 
само једна продужена хипер&ола, та „карикира- 
ња” с у у  исто време тако истинјита y својој сушти- 
ни., y целини и y појединостима, и тако широка и 
моћна стилом и начином, да су и данас, после ско~ 
ро три века, остала ненадмашна, и недомашна, као 
слике мана и порока к>оји ce шима исмевају. У Па- 
.љероноврј блиставој комедији Д осадни свет, која 
има исти предмет као и Учене жене, дух ври, ne- 
нуша ce и прелива као y пуној чаши шампањско 
викО; али Паљерон-ова комедија изгледа пр-ема Мо- 
лиеровој комедији као ситан вез према гобеленском 
ћилиму, зато што нема ширине Молиерова прете- 
ривања. He може претеривати свако ко хоћз. По- 
кушајте претеривати као Молиер, па ћете видети.

Ми смо досад говорили готово само о осо- 
бинама на којима су понеки критичари Молиеру 
замерали. Врлине његове, y које није никад нико 
дирао, свакоме су јасне. Сценичка вештина, драма- 
тичност, богатство типова, дуг, врло дуг низ комич- 
них речи и ситуација пуних дубљега смисла, оштро 
посматргиве, тачна психологија, здрав, правилан ра’ 
зум, нешто право, проникљиво и продирљиво y сва- 
ком његовом суду, висина мисли где je за њу било 
м.аха (на пример y Д он Жуану), — разум, да још 
једном кажем, — чист, здрав разум, прав и светао 
као зрак, — не, пре као мач, који преоеца, и отва- 
ра, и тако открива оно на што падне; — то су



Молиерове особине. — Као човек био je добар,. 
душеван, племенит.

Али да све оставимо на страну; да попустимо 
сваком противнику; оетаје оно што никад нико ни- 
је могао оспорити, што je глас векова утврдио; a 
то je да je Молиер највећи комични песник свет- 
ске књижевности; — поред Аристофана? нли без- 
њега? — то нека други пресуде. To je врло кру- 
пан положај.

Тим Молиеровим положајем y светској кн>ижев- 
ноети објашњава ce оно што je једном рекао ен- 
глески глумац Кембл; ви ce сећате да сам y no- 
четку обећао да ћу навести и један енглески глас 
y славу, y светску славу Молиерову?... Било je то 
1800 године, на једном ручку који су глумци Фран- 
цуске Комедије давали свом чувеном колеги y част. 
З а  ручком je природно дошла реч на драмску 
уметност, и дискутовало ce о првенству које има 
да ce да француским или енглеским драматича- 
рима. Французи су истицали Корнеља, Енглез Шек- 
сгшра. Дискусија ce није окретала повољно пс 
Французе. Тада један од њих подиже глас и рече 
Кемблу: „Врло добро, господине, врло добро,- али 
Молиер? шта велите о њему?” — „Ох, што ce тиче 
Молиера”, одговори хладно Енглез, „то je нешто 
друго. Молиер није Француз.” — „Како није Фран- 
цуз!!” — „Није.” — „Па шта je ? ” — „Ево шта je... 
Ја  замишљам да je Бог, кад je хтео људском ро- 
ду да да задовољство комедије, једно од најлеп- 
пшх која му je могао дати — створио Молиера, 
па ra je спустио на земљу, рекавши му: — Чове- 
че! иди сликај, забавп и, ако можеш, поправи љу- 
де; — Молиер je морао сићи на неко место на 
земљи, с ове стране канала или с оне друге, или 
где било другде. Ми нисмо имали срећу да га 
добијемо; он je пао на вашу страну. Шта мари?
Ја  тврдим да je он наш као и ваш. Je  ли Молиер 
само вас сликао? Да ли само вас забавља? He:



он je сликао све нас, и сви дубоко ужив-а&га y ње- 
говим делима.”

Ово су речи врло лепо срочене, и хвала ce 
не може духовитије рећи; али y тој хвали једно 
није истина: — Молиер je Ф ранцуз, прави правцати 
Француз, типичан представник француске pace; и 
данас кад га славимо заједно са његовим суна- 
родницима, ми хоћемо, са великом захвалношћуЈ 
да ce сетимо и даровите pace која га je родила и 
која je, и која ће остати, ма шта да ce деси, нај- 
већи пријатељ нашега народа.


