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„ŚWIĘTOSZEK" 

Molier zadebiutował w r. 1653 na dworze króla ja
kąś grubą farsą, z tych, które mu stworzyły reputację 
na prowincji. 
„świętoszka" napisał w r. 1664. W ciągu lat sześciu 

przebył - a teatr wraz z nim - całą drogę od za
czątków komedii tkwiącej .ieszcze w na wpół średnio
wiecznych powijakach, aż do jej szczytu, którego do
tychczas nikt nie przewyższył. 

Artystycznie jest „świętoszek" może największym 

arcydziełem, jakie istnieje w dziejach teatru. Zara
zem z desek, gdzie pokazywali się pajace, uczynił Mo
lier trybunę myśli, pole walki o losy ludzkości. 
Wzniósł teatr, wzniósł komedię do najwyższego do

stojeilstwa: dał jej godność i prawo rozstrząsania 

największych zagadnieil. Uczynił z niej broń, która 
zabija. Stał się zwycięskim sprzymierzeńcem najwyż

s:7ch współczesnych duchów, wielkich uczonych, ge
nialnych myślicieli skneblowanych i cierpiących 

prześladowanie. „świętoszek" pozostanie na zawsze 
najwyższym szczytem, jaki teatr osiągnął. 

.Jakim cudem - powtarzam :___ jest on przy tym 
wszystkim najrozkoszniejszą, najsoczystszą komedią, 

w .iaki sposób ten bezlitosny obraz ludzkiej nikczem
ności pogrąża nas w pogodnej harmonii estetycznej -
to są tajemnice geniuszu, nad którym dziwują się już 
trzy wieki i którym będzie się ich dziwować .ieszcze 
wiele. Bo „Tartufe" to jak „Hamlet" .ieden z tych 
utworów, które tak przez wiekuistość s\vego probl0-
matu, jak przez definitywność jego ujęcia, przetrwa
ją - to pewna - póty, póki ludzkość będzie istniała. 

Tadeusz Boy-Żeleński - 13. V. 1925 r. 

W brew Coquelinowi, który tendencyjnie trywializo
wał Tartufe'a Frenkiel podniósł go w tonie, dał mu 
wytworność i zmysłowość, dał mu gest zaborczy, dał 

mu jednolitość, której Lemaitre nie znalazł w samym 
tekście Moliera. 

Jan Lorentowicz - 11. II. 1914 r. 

Zelwerowicz sięgnął po swoją kreację d'3leko - .iec;o 
Tartufe ma coś z naiwnej przebiegłości, ·zmysłowości 
i łakomstwa Rabelaisowskich mnichów: obłuda jego 
jest szyta grubym ściegiem na miarę nadludzkie.i za-



iste głupoty Orgona. Organ Maszyi1skiego idealnie 
był zestrojony z tą koncepcją Tartufe'a, był to ,ieden 
z tych uparty< h i p oważnych głupców, z którymi ma
jąc do e;zynienia można łbem tłuc o ścianę, wydobył 

ze swej roli akcenty njeporównanego komizmu. 

Tadeusz Boy-Żeleński - 14. V. 1925 r . 

Tartufe jest typem tak obszernym, że mieszczą się 
w nim najrozmaitsze interpretacje. Można go na przy
kład zrobić człowiekiem, który niemal po studencku 
zakochał się w Elmirze i przez to samo wyzbył się 

wobec niej zwykłej ostrożn"ości. Można go zrobić Don 
Ji.;anem zakrystii, wirtuozem nawykłym trafiać do 
serc kobiecych wymową, w której arcyświecka po
kusa obleka się tak zręcznie w słownictwo aktów strze
listych! Solski pojął go inaczej; dał za podkład swo
i ej roli lubieżność: jego Tartufe tracił przytomność 

ud pierwszego widoku Elmiry i zaledwie zdołał s iq 
powściągnąć, aby nie przejść od słów do uczynków ... 
Ze wszystkich świętoszków, jakich dane mi było o_gl~ -
dać, Tartufe Solskiego najsilniej był przvpiekan~· 

ogniami pożądliwości. 

Tadeusz Boy-Żeleński - I !l33 !". 
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