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Obłuda. jest dziś bardzo w modzie, każde za.ś modne 

szelmostwo może uchodz i ć za. cnotę . Nie ma lepszeqo za.

w odtl niż rola Swiętoszka. . Taka mistyfikacja ·uprawiana 

zawodowo daje dziś nadzwyczajne korzyści. 
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Fragmenty z ,przedmowy Moliera 
do 11Swięłoszka" 

Oto kcmedia, kt&.ra narobiła wiele hałasu i naraż.ona 

była na długie prześladowania. Losy jej stanowią wym~w
ny dowód, że ludzie, z których a·utor żartował sobie dotąd. 
M:arkizowie, wykwintnisie, rogacze i lekarze znosili potul
nie to, iż ośmielono się przedstawić ich •na scenie; udawali 
nawet, że i oni wraz z caJym światem bawią się zdjętymi 

z nich żywcem wzorkami. Ale obłudnicy nie puścili tak łat· 
wo szyderstwa mimo uszu, uczuli się dotknięci i w ogóle 
zdumieni tym, iż ktoś ośmielił się wydrwić ich szalbierstwc 
i targnąć na rzemiosło, którym się trudni tyle możn~el-1 

i wpiywowych osób. Takiej zbwdni nie mogli. mi przeba
czyć; toteż wszyscy ruszyli w pole przeciw mej sztuce z nie
opisaną wprost zajadłością. Rozumie się samo przez się, iż 

nie zaczepili jej· o to, co ich urnziło - zbyt dobrymi poJi+y. 
kami są na to i zbyt wiele mają sprytu, aby tak oclsłani'łć 

wnętrze włacSnej duszy. Idąc za swym chwalebnym obyC78.
jC:'m, osłonili pobudki osobiste sprawą Boga; Tartufe wccUe 
ich sądu stał się utworem obrażającym religię. Podlu6 nlch 
sztuka ta jest o d początku do końca pełna wszelakiej ohydy, 
nie ma w niej nic, co by nie zasługiwało na zniszczenie og
niem. Każda zgłoska jest bezbożną; gesty nawet są zbrnd· 
nicze; najlżejsze drgnienie oka, ruch głowy, m;jmniejszy 
krok na prawo lub na lewo kryją dla tych panów tajemnice, 
które umieją wykładać na mą niekorzyść. 

Nic nie pomogło, iż przedłożyłem sztukę sądowi przyja -
ciół i ocenie całego świata; na uic nie zda1y się poprawki, 
które postarałem się wprowadzić: sąd samego króla i krf1-
lowej, przychylne mniemanie książąt krwi i pa~w mini
strów, którzy zaszczycili publicznie mą sztukę S\\'\:Jją obec
nością; świadectwo zacnych i bogobojnych ludzi, kt_órzy uz
nali ją za buduj'ącą - wszystko to nie zdało się na nic. 
Wrogowie moi nie chcą dać za wygraną; codziennie jeszcze 
podsycają publicznie krzyki zbyt gorliwych zelc'mtów, któ
rzy obsypują mnie obelgami z czystej pobożności i c is kc:iją 

na mnie kamieniem przez chrześcijańskie miłosierdzie. 
Niewiele byim się 1pewnie troszczył o sądy tych ;panów 

gdyby nie przebiegłość, z ja1ką szkodzą mi w oczach c·sób, 
1które ·po1wa.żam. Umieli 1wciągnąć do s.weigo s1tronni0twa 
ludzi na'Praw<lę czcigodnych, których dobrej wiary 
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udałe się im nadużyć; ·ci bo·wiem, przez ża·rUwość •właści

wą im we wszystlj:im, gdzie ·itchie o s1pra·wę nieba, łat·wo 

ulegają wiply.wom starającyim .się trafić do .nich z tej stru
.ny. Oto, co mnie Z!musza ido 1kg;), by ,podjąć ·:::.bronę. Cho
dzi mi o C·s·o:by na1prawdę nahc·żne i 1r;.rzed nim·i [lragnę 

oczy~cić z zarzutów swą sztukę. ZakHnam je z całegc 

serca, alby nie 1pctępialy rzeczy, nim JCtJ ni·e s·prawdZ'1 
własnymi oczyma, aby się wyzbyły wszelkiego uprzedzenia 
i ni2 dały się uży•wać za •narzędzie złości tym, których ob
łuda ujmę 1przynos i praiwdziwie wierzącym . 

Kto •scbie zaida trud r ·ntpatrzenia się z dobrą wiarą 

w me.i komedii, s.pcst>rzeże .niowąbpliwic , że intencje je j 
są wszędzie na wskroś niewci'nne i że nie ma Olna bynaj
mnied zamiaru szydzić z rzeczy gcdnych IPC•waża•nia; że pc
stę;:iował m s cYbie z całą >0S1trnżndcią, ja•kiej wymaga 
drnż1'iwość prze'dimi·otu, i że dołożyłem cał ej sztuki 
i wszystkich możliwych starań, aby dobrze odróżmić cha
rc;-kter obłudnika od człowieka naprawdę pobożn("g(,_ 

Obródłem ·cale dwa aikty 1umy•ślnie na to„ aby przygo>to
wać z1jarwienie się z:brodnia·rza. Nie trzy1ma on ani .przez 
chwilę s<l;uc•hacza 1w ·n ie·p'2 .wności: .każ·dy go pozna od ~ier
wszego rz1utu c:ka rpo ce'chach, którymi go •naznaczyłem: 

.:;d :pcczątlku do ikońca nie mówi an·i slcwa, nie slJełnia ani 
jednego ·uczynku .który by ·nie malował 1cha.rn1ktcru nie
go.dz~wca , a ni e 1uwyda·tniał 1przymi0>~ów ipr a1wdziwic zna
nego człowieka będącego jego przeciwstawieniem. 

W•iem dobrze ie jakc cd:uowie·dż ci 1panc.wie starają się 

szerzyć mniema~ie, iż .nie ,,;. teatrze jes-t miejs,~e , aby pc
·ruszać 1t2,go ro1dzadu iprzedimioty; ośmielam .się kdnak 
spytać za ich pozwoleniem, na czy opierają tę piękną 

zasadę. 

1.) 
/ ~dy chodzi o p c1p1rawę !błędów, w.~IY•W ~eatru n:oż~ 

być •nade•r znaczny. Naj1pięikniejsze usiłowania po1wazneJ 
moralncści okaz.ują się zaz.wyczaj mniej 1PC•tężne aniiżeli 

bicz saty·ry; gdy chodzi o !pojprawę, n ic fa.~ ·skutec:mie ai2 
wpł~nwa na ludzi jalk c-dimaJlo•wanie ich 1P·rzywar. Naj
strasz.litwszy des za·daje się ułcmncściom , wystaiwiają~ je 
na szydcrs.bwo świata. llU>dzie znoszą z łatwo~cią przyg<1-

nę, al.e inie szyd.ersw:o. Czł~wi:'k gc'.dzi ~ię ~:~~yoż,c 
być złym, ale m 'l):t me godzi się byc śmie sz/ 
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Za'fZJU•Cają mi, że rwłooyłem w u.sta s.rnrlbierza język 

•pra;wdziwej na.bożn:::ści. Jakże więc? Mcgłemże tego pc1 

niechać, .gdy chodzUo o wierne .przedsta1wienie obł1udni:ka? 

Wystarcza, o ile się z.daje, że odsłcniłem zbrodnicze pc
buct:ki , rdyktując rmu ten języ\k, i że us•unął€m zeń uświę

cam~ terminy, ik.tóre cbróccne •w jego ustach na karygod
ny użytek słusznie mogłyby razić . - Lecz on wygłasza 
rw cz1wa•I'ty:m alk'Cie zasady z gn;ntu rprzewrntne. - Ale 
czy •w ty:ch zasadach mieści się co·~ o·l .wiek, co by nie było 
.oklepane i znane całemu światu? Czy cne głoszą w me j 
k omedii cct!rnl·wie:k nciwe.go? I .czy m<J.żna ~·ię cba1wiać, aby 
rzeczy taik rpOIWiS•ZHhnie zohydzc.ne wywarły jakiekolwiek 
,w·rażenie na 'UiI11ys.ly, aby aiutor iprz}idał im nieb ezipie
czeńs·~wa każąc i:m przema1wiać ze sceny, aby nabierały 
po.wagi, wy,powia<lane 1przez usta z.b.rcdniarza? nie ma co 
do tq~o na:jmnieij.szcj c1ba1wy zatem pe.winno się c·cenić 

przychylnie komedię o „świętcszkiu" ( ... ) 

(„.) 

W tydzień po zakazie g•ra.nia h:•jfo .wystawiono p rred 
zebranym dworem sztukę „Skaramusz pustelnikiem". Vvy

chodząc król •odezwał się tdo tksię ~·ia, o którym wspom
niałem: „R ad bym bardz.o ·wiedzieć , czemu ·ludzie, którzy 
się rt;aik bardzo gcrszą ;k·cimedią Moliera, nie mówią ani 
sło1wa .na Skaramusza?" Na co ów · książę ·Od[pr.wie·dział: 
„Przyczyna w tym że Skaramusz szydzi z nieba ri reli
,gii, -0 c::> 'Ci 'Panowie nie1wiele się tr-0szczą, 1pcdczas gdy 
sztu;lrn Moliera maluje ich samych - •i tego nie mogą 

ścierpieć". 

tlumaczyl T. BOY-ZELENSK.1 
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„Sz.albież 1(L',lmporteur) 
n=trn,cja Briasaf!'ita dlo sceny 5 atklt•u IV rdila w y anfa z r. 1681 

Ze zbiorów bibliotełki Kome'Clii Fr.a1ncu;.k iej 
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Najważniejsze daty 
z zyc1a twórczości Moliera 

1622 

15 stycznia urodził się w Paryżu Jan Chrzciciel Poque1111, 

syn tapicera królewskiego, znany pod literackim i ~cen icz

nym pseudonimem Moliere. 

1636-1641 

Studia w College de Clermont w Paryżu i na uniwersytecie 

w Orleanie. J. Ch. \Poquelin zos,taje, adwokatem. 

1643 

Wraz z aktorką Magdaleną Bejairt zakłada.L'Illustre Thea t rc, 

który szybko bankrutuje. 

1644-1653 

J . Ch. Poquelin wstępuje do trupy wędrownej jako Moliere, 

podróżuje po Francji, zdobywa doświadczenie, dojrzewa ja

ko odtwórca postaci scenicznych. 

1655 

Molier pisze i wystawia w Lionie utwór pt. „Wartogłów -

czyli zawsze nie w porę" - pierwsza komedia przynC'si 

mu pierwszy sukces autorski. 

1658 

Po oficjalnym pokazie na dworze królewskim zyskawsz.v 

poparcie Lud\vika XV - Molier osiada na stale \V Paryżu 

„Pocieszne wykwintnisie" - satyra na współczesne salony 

literackie zdobywa Molierowi popularność. 
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1662 

Malżeństwo z Armandą Bejart. „Szkoła ron" - narodzi ny 
komedii francuskiej. 

1664 

Syn Moliera chrześniakiem królewskim. Trzy pierwsza ak
ty „Świętoszka". Pięć lat toczy się walka o wystawienie 
tej sztuki. 

1665-1668 

Dorobek twórczy Moliera poszerza się o „Don .Juan;:'·. 
„Mizantropa", „Lekarza mimowoli" i „Skąpca". 

1669 

5 lutego „Tartufe" dzięki zezwoleniu króla uzyskuje trwa
le prawo do sceny. Molier gra Orgona, jego żona Armand;i 
- Elmirę. O powodzeniu sztuki świadczą 44 prz.:!dstawie
nia. 

Hi72 

Premiera w Palais - Royal „Uczonych białogłów". 

1673 

17 lutego podczas czwartego spektaklu „Chorego z urojenia' 
grając Argana Molier umiera. 
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WOJ CIECH NATANSON 

Ta jem nice tej komedii 

„Tartuffe" - to sztuka, która pobił a· rekord y ! Wedle 
dan yic•h, ustalonyeh .prze-z arehiwistkę Komedii Fra•ncu
skiej p. SY'J.wię Chevalley 'w n :1per,tuarze •tej s.c€ny z l\lt 
l 680--1960 molierowski „Świętoszek" osiągnął 2637 

przedstarwień. Ta:kże i dalszych sześć miej-se przypada k o
mediom molie rowskim: „Leka rz mimo woli'', „Skąpi c", 
,,M' zantrop", „Uczone biał ogłowy" „Chory z 1urcjenia", 
„Szkoła mężów". Do:piern na ósm ym mie·joou zna.lazł się 

„Cy'd " Coirneiile'a , a na dzie sią tym „Fedra" Ra1ciine ·a. 
Gdybyśmy s: b ie .wyobrazili Komedię Francuską jako ol
brzymi sta dion sportowy, na którym s ię odbywa wyl;cig 
iPii S·ar zy M olierc•wi przy,pa·dłoby .beza1pe lacyjn.ie pierwsze 
.mi jsce . A •wśród jc g.o sztuk - - „Św i ętoszkowi". 

Ciek:iiwie 1przedstawia się r ówniez C•Wa statys.tyika, 
ujęt a według stule ci. W ciągu ostatn~ch 20 Jat 1wieku XVI!, 
„św:ętoszek" był grany 172 raz y, .w XVIII :wie.~u - 790, 
w XIX wieku - 1106 w •pi r.wszym sześ ćdziesięcioleciu 

naszego wieku - 589. Mc,żnaby przy1puszczać , że piel'1Wsze 
fP r zz.dst aw ien ia zaiwdzi ęczały część sw g o sukcesu „skan
da lowi" , -j a \}i towarzyszył ip o,wstaniu koim€dii. 

16 m aja 1664, d la uś.wie1tnic.nia fe stynu noszące·go naz
'wę .,Zaczar:1wa na ·wyspa ' ', w y ta1wi ono na j.wcrze Lud
wi~ka X IV w W ersalu, trzy pierwsze a kty nowej komedii, 
którą (wedle ówczesne j urzędowej rela cji) „pan Molier 
n api s ał p rz<:.ci.w hi·r; : ;kryt·om", „ak kr ól •choć UZ'nał ją za 
bardZ!:> intere sującą", lękał sl ę pomdeszania„„ „cnoty z gne
,chem " i „chcć nie wątpiono o d(·brych i·ntencjach a'utcira, 
.król zaikazał je j !p'ubiicznego ,wykonywania i sam si bie 
1pozba1wił te j ,przyjemnośc-i " Cho d ziło ·tu o ·spektakle pul:>
liczine (nip. 1W teatrze m ol ie rowskim) i diwor~kie. Nato
miast w pała,cu brata królowsk ic·go zag ra.no „Tart•uffe'a 
,w nowe j w e.rsji , .t ym razem już 5 a.ktowej. Czym się :róż
niła cd 1we rnji ,pc•przcdniej - n ie wi adom·o . Kome'diopisarz 
,żyj ący na ip•rzełomie XIX i XX iwi e-ku Maurice Do:may, 
iI>OWiedział: „choć 1pornformuj ą n as kiedyś, co .s,ię dzieje 
na Mars-ie . nie do wiemy się nieste ty nigdy, jak wyglądał 
pie r,wc,tny trzya'kto.wy fok.st „Tartuffe'a" . 
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F aktem jest, że w iągu 5 lat nast~pnych (1664-1669) 
toczyła ię w sprawie „T arLuHe ·a.·• ostra i za~ięta w a1k'l . 
Wn:•szcie 6. II. 1669, zakaz z<:stal u.ohy'10'rly. R zecz presta, 
że wszystkie te okoliczności, przyczyniły się do powiększe

·nia suk::e~u. Obsada by ła Z !." csztą znakomita . Molier grał 

Orgcna, jeg:;> żona -- młcda, ·pi ękna i n ie.w ierna mężowi 

Armanda - Elmirę. Dla •wtaj-c mniczonych mc,gło się to 
stać !ródihm C•we j sensacji. F z ktc·m jes.:, że .gr:rn:> 44 r a
zy z rzędu. Zapach „rzeczy niedozwolonej" d'ługo towarzy
szył kom e dii. Jeszcze :'.lla1;c le:·n miał ,powiedzieć , „ b rze . 
że ,.$więtcsze k" 1pr z<"s zcdł .;i rzez c ;; n zurę }u ż :::a L udw ik 
XIV, gdyż ja nie mógłbym pozwolić n a e pi zcd , w k tórym 
Organ pod stołem as tys tuj e zalotom Tartuffe'a. A przecież 
Bona·parte n ie c :l z;n acza ł s·ię •p rud<"rią .. . 

AJ.e w 19-tym stu :<Ę: ciu (c zy •.v r.a szy m) ew o .;;·r zekcrn"' 
zainteresciw anic utw-0rom zaka zc nym - s( radt-0 z:i.aczf' 
n.ie. Mimo to „Tartuffe" n ie zagubił swej świ<?żoi'c1 

i atrakcyjn oś ci. S ztuka ta ·prz0kr :: c: zy j.c;ż n i ~1bawi:m cyir , 
3.000 s;ie ktakli 1w Kome dii Fran c: uslcie j . Mcfo s tanie się 

.to z -c1kazji trzec hs€·tne j ro:znky s1w12go p w st ::i n ir.? Trz4" 

.ba t 2'~ p c1wiedzieć ż: c-b : k S!p::kta~li K::i m c-::lii F n 'l'l. :uskiej, 
narodowa a rcykc m€dia r a z P<l raz zcstaie wystawiona a'l. 
którejś ze .s;ce•n „kcn k ure n<:yjnyc h "' . Ro2trzqśn i c tc już 

wszel!{ie zakamarki ut woru, Si))rób2w ano ro~w ikhć różne je
g-0 sekrety. J acpues Armarch , zrekons tr uował np. ·kom onc
Wa!Ilą przez Ta·rtuffe'a fikcyjną jego „autobiógra C:ę" sp .rzą
dzoną ·na u.żytek Orgona . Ten sam k rytyk , w . we j ksiai:cc 
,.Molierc notre cc ntempora in" (:iVTc! ic,r na< z rówi0śnik"). 

m uca hipotezę, iż Tartuffe był agentem t aijncj p Jic "i kró
lew'Skiej, która wied ziała o azylu u dziel".>nym kiedy~ prze;: 
Orgo na j·ednemu z o pozycjonistów ; prag'lc; ł a. ona zbacfr:ć na 
·strój panujący w domu Orgona, oraz z.d obyć koronrl.'rnitują

ce dokumenty pol ityczne. I stotnie od a gentów bkich roiło ~ir: 
wtedy we Francji, zaledwie 10 lat Po >: tłum ien iu , ,;k erow•
ne2'.o p rzecnv a bsolu tyzm owi ruchu, m agn'l ·k'e j „Frondv '. 
0 Haja1nie organ i zacja tajne j Policji p rzypa '.:la na r o': 166Q 
(m oment, w którym zezwolono n a zagra n ie „T .::rtuff'.!' J"). -ile 
nt~ofi1cjalnie szpicle i 1prowoka:torzy g ra sowali już w czefoiej . 
Rzuca to •pewne światło na „Ta rluffe 'a , podobnie, jak i do 
mys!y, które ka~ały (·na podstawie żmudnyr:h i subtelnych 
u;,taleń), czynić z T a rtufe'a przedstawiciela normand.)c 'e; 
prowincji. Przypomniano nawet że pan Zgoda jest j uż 'VY
raźnie Normandem i •że pozostawał z Tartuffem w zmow ie. 
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F'ra.ncuski aktor Lucien Guitry, wystawiając „Świętoszka'' 
w roku 1924 zrobił zeli 1norma·ndzkiego chłopa z wyrafoym 
akcentem lokalnym. Co prawda obłuda nie kojarzy się 

Francuzom z charakterem ·normandzkim. Od Flauberta do 
ws.półczesncgo poety, Folld~na, Normaind owie są mezej: v~y.

buchowi, szczerzy, gwaltow.ni, peŁni optymLzmu i życzliwose1 

To wszystko jest ni ewątpli!wym objaiwem miło~ci Fran
cuzów do wielkiej komedii na·rodowej. Jeden z najswietniej
szych wykonawców rr:o<licrowskicgo repertuaru Lou· Jouve:t 
wylicza~ - i uzasarln:a1 - kilkanaście możliwych inter
pretacji „Tartuffe'a". Sam w jednej ze swych !nsceniw
c.ii, nadał słynnemu szalbierzowi cechy obludnika o in
tencji przemyśla·ncj, płynącej z przekonania. Być może. 
iż taka „pochwala obłudy" miała służyć - tym gorętsze
mu głodowi szczer-0§ci i prawdy. Podobnie, jak i próba 
po<l jc;ta przez Jea.n Anouillh'a, który wystawiając „Swi~-· 
toszka" w 1960 roku, przeniósł akcj ę sztuki n:1 koniec 
XIX wieku, uznawany za moment wielkiego rozkwitu 
hipokryzji, a samo zjawisko obłudy Anouilh zgeneralizo
wał, oskarżając o nią nietylko Tartuffc'a, ale i wyraźnie 

go „prowokującą", być może nawet wobec męża niezu
pelnie szczerą. Elmirc; ... 

Niezliczone dyskusje i spory dotyczyły stosunku Orgona 
do Tarfuffe'a . Jak si <:; to dz1c .iC' . iz godny człowiek , oj
ciec rodziny i szanowany obywatel , do tego stopria d~ł 

sie opanować awanturnikowi i przybłędzie? Nasuwały się 

hiootezy najdziwniejsze. Niedawno dal nową inscenizację 

„Taxtu.ffo'a" . 31 letni dziś, a już wslawiony reżyser fran
cuski Roger Planchon, dyrektor tcat;·u pod Lyonem. Plan
chon (twórca głośne.i inscenizac.ii „Georges Dondina") 
spróbował zasugerować źe Orgon ulega o<eobiskmu, nie
mal perwersyjnemu oczc.·rawaniu Tartuffe'm; że jest nim 
zafascynowany. Uznać to trzeba za rlomysł fałszywy. 

Wstar~zy przyjąć, że zmyślenie tak precezyjnie obmyslo
ne przez perfidnego szalbierza --· trnfia na grunt podatny. 
Nie da.ją się zasugerować ludzie myślący trzeźwo i kryty
cznie (Klcant, Elmira, Doryna) czy zcigrożeni w swych 
uc7.uciach (Marianna, Walery, Damis). Ak1 Orgon nic je<>t 
ani zrównoważony, ani kryt~• czny, z jedne j ostalcczności 

wpada w drugą; warto pamiętać, że to nieodrodny syn 
równie (a nawet - b<.Jrdziej jeszcze) zaślepionej pani Per
nelle. Tartuffe umie swym kłamstwom nadać :pozory, oraz 
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logiczny harmonijny, „organiczny" lad i porządek - praw
dy. Dlatego machina cje jego przypominają równie mistrzo · 
wskie i precyzyjne manewry Jagona. Może doświudczeme 

z.'.lrazcm pisarskie i teatralne - nic nawzajem o sobie nie
wiedzących - Szekspira i Moliera, stało się przyczyną tej 

niezwykłej analogii? Jo.gon również dobrze umie podbu·· 
rzyć Otella przeciw Desdemonie, Jak Tartuffe ·- Orgona 
przeciw synowi własnemu. Ma więc napewno raCJG Kon
stanty Stanisławski , gdy wskazuje - iż Orgon padi ofia
rą swej nadmiernej ufności. V>/ gruncie rzeczy jest wiE;c 
„święboszek" komedią, piętnującą nadużywanie szczyt
nych haseł na rzecz egoistycznie i bezwzględnie skalku
lowanych interesów. Naj~ympatycznie:jsz;. postac sztuki, 
dowcipna i mądra Doryna podchwytuje ów zasadniczy rys 
'I'artuffe'a: 

Jak on umie w zdradzieckim sposobie 
Z najczcigodniejszych uczuć płaszczyk skroić sobie ... 

Ale, j"ak przestrzega Kleant, nie trzeba generalizować 

i zachowania Tartu.ffe'a rzuiowac na całą ludzkość, bo
wiem: 

Lepiej zbyt wierzyć w ludzi, n'iż n ie wierzyć wcale ... 

Czyli, że przeciw sceptycyzmowi i pesymizmowi wymie
rzona jest ta komedia v równym stopniu., co przeciw -
nadmiernemu i niekryt ycznemu zaufaniu . Ciekawa jest 
rzeczą, iż wprost do Moliera i jego wieikich tradycji na
wiązali niektórzy krytycy paryscy omawiając n0wą ko· 
meclię współczes nego pisarza P. A. Breala (autora „Huza
rów" dotyczącą zagadnJ.e,nia tolerancji - „La Grande 
Oreille". 

Ale i niezależnie od swej wielkiej problematyki, „Tar
tuffe" zawdzięcza· nieprzerwane sukcesy - swej zadziwi;i
j(lcej soczystości i ·werwie. Pisząc przed kilku laty o biu
łostoc,kim spektaklu „Swiętoszka" (z ud'zialem Stef<ma Win
tera) zwracałem uwagę na sceny gdzie w 1usta-ch Orgona raz 
po raz na wspomnienie Tartu.ffe'a , wraca słówko „Biedaczek" 
- Tym jednym wyrazem - w 0poce, gdy teatl' tak cenił 

wylewne tyrady Molier osiągał wiele celów: charakteryzo
wał upór Organa, jego ufiność, uzbrojenie się przeciw oczy
wistości faktów, mocna pozycja zdobyta przez Tartuffe'a·, 
kcmizm .sytuacji, prowokowanie ironii Dory.ny, Istotnie 
kondensacja przypomina tu dialog Dyrektora z Au.tonm1 
'"" „Dwóch teatrach' ' Szaniawskiego! Warto dodać, ŻP w tej 
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komedii nie ma martwych postaci, czy niecieikawych ról, 
budzą zaciekawienie nie Lylko Tartuffe i Orgon, Elmn·ri 
i I:•Jryna, nie tylko scczysty, , normandzki" cpizot woźnega 
Zgcdy, czy postać zaciętej pani Pernclle, ale i szalony, po· 
rywczy a dzi ecinny Damis, para kochanków prowadzących 
swe spory w duchu •Manivaux, czy Tozumny Kleant (mo
że trcchę .działający w duchu inten:,sów rodzinnych), a 
nawet biedna Flipola, której możnaby może kiedy:\ pozwo
lić na wygrażanie pię~ciami za plecami pa ni)„, 

Polska może się powolać na własną bogatą histofię 

interpretacji „TartuHe'a". Bliska nam była zawsze królu
ja,ca tu idea tolerancji! W epoce Se,imu CzLeroleLnjego, Mc1-
lier stał się cennym soj11sznikiem. SwieLni nasi aktorzy raz 
po raz podejmowali role którymi błyszczy „Swięloszel-~". 

\V dwudziesLoleciu międznvojennym Slefan Jaracz, grając 

Tartuffe'a w warszawskim „Ateneum ' odnalazł, wi·az z re
żyserką Stani sławą Perz&·nowską, wła~ny styl interpretowa

nia utworu: starał się wyszukać punkt tekstu, który po
siada przełomowe znaczenie 1 z którego „rozchodzą się ni
ci, w różne strony", Był to moment wybuchu dtugn klębi CJ 

cych się uczuć zdarcia szlucznie przyklejonej „maski" p.\Y
chicznej. Od początku Tartuffe .Jaracza „gotował ;;ię" i jak
by „przyczajał" do owego drapieżnego skoku, do O\'i ej ek
sploclu.iącej niE·spodzianki ... 

WOJCIECH NATANSON 
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OD TŁUMACZA 

/ Komedia „świętoszek" jest bezwarunkowo szczytem ge
nius zu Moliera, zaraz.em jednym z naij§rmielszych czynów 
artystycznych, jakie ludzkość wydała. Tylko jeden Molic-r 
zdolny był zamknąć ten temat w •ramach komedii, nie ob
rażając na każdym kroku 1p o1cz.1J1cia widza, a zara,zem nic 
przytłaczając go p:murością obrazu. Siła i arty.= dzieła są 

takie, iż szpetna prawda życia wznosi się do wyżyn harmo
riijnej poetyckiej z.ludy; mocą tej bjemnicy genuu·szu potwór 
Tartufe .staje się rc•z,kosznym •wiręoz z:jawt3kiem, a najbar·· 
dzie j odra1ża•jące jego ·czy ny zanurzają nas w pełni estety

c:m cgo zadowole1n / 

* 
Powiem czytelnikowi to: dobrze jest tdla 1orientacji czy

tać komenta·rz do Moliera, ale •wszelki talki kcmentarz (nic 
wyjmując o.cz.ywiście mojego) należy czytać ·~ce,ptycznie, ja
ko mądrość nader względną; przede wszystkim zaś czyta.~ 

s a m e g o M o 1 i e r a, czytać go wiele razy„. 

TADEUSZ BOY-ŻELENSKI 
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SĄDY STULECI 

Molier był a ktorem od stóp do ł ów. Zdawało się, ż > 

miał kilka głosów, wszystko w nim mówiło, a Jednym 

krokiem, jednym uśmiechem, jednym mrugnięciem ok~ 

czy poruszeniem głowy wyrażał więcej r zeczy niż. naj 

wymowniejszy mówca móglby powiedzieć w ciągu godziny. 

PAMIĘTNIKARZ WSPOŁCZESNY 

Cza rt odbleczony w ciało i przebrany za człowieka, na:j

większy libertyn. 
KAZNODZIEJ WSPOLCZES ·y 

Nim grobowej garść zi emi, wyżebrana łzami, 

Zakryła 'loliera na wieki p rzed nami, 

Tysi ąc z tych górnych myśli, któr ziś chwalimy, 

Zdały się , na com patrznl, głupcom poziomymi. 

BOILEAU 

Molier obserwownl maniery i oby za.ie carcgo r. poleczeń

st\ a, a później wspaniale pol.rofil \\·ykorzystać l<.: obser

wacje w komediach. 
Lil GRANGS 

Był filozofem. By! nim zarów no w teorii jak w prakty-· 

ce. 
WOLTER 

Człowiek niepowtarzalny. 
N1lPOLEON 

Molier jest tak wielki, że za każdym razem, kiedy 'so 
czytać od nown, nowe sic; przeżywa zdumienie . 

GOET'H?--; 
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Skąd się to bie rze, że Molier jest znaczni e prawdzi\vszy· 

niż nasi tragicy? 

HUGO 

Corneille jest ostatnim heroldem szlachty, Molier j.:-.'t 

pierwszym poetą mieszczaristwa. 

BRACIA GONCOURT 

l\folier jes.t malarzem człowieka w jego naturze naJ-

głębszej. SAINTE-B EUVJ,J 

Molier szeroko ogarnia ludzkie namiętności i w ady („.) 

Jego Tartufe nie jest sobie po prostu panem T::utuiem, 

lecz wszystkimi Ta rtu Eami razem wziętymi. 
STANISŁAWSKI 

Molier jest obok Sze kspira pisarzem chyba najbard~.ie.J 

teatralnym. Każde słowo, jakie napisnl, rodzi siQ ,,, tea tru 

i dln teatru. 
BOY 

Człowiek , który ośmielił się napisać i wystnwić na ~c~

nie „Tartufa" i „Don Juana", wyprzedził swoje stulecie. 

Wyprzedził Jana Jakuba Rousseau i Encyklopedystów. 
GEMIER 

.Jego najwięsza siła leży w zdolności wywoływania 

tak, zwanego „śmiechu myślqcego '. 
NICOLL 

I pomyśleć, że będziemy może wiedzieli kiedy::„ co si~ 

dzieje na Marsie, a nigdy nie będziemy znali pierwszych 

trzech aktów Tartufa, tak jak je grano w r . 1C6,l 

w Wersa lu! 
IJONNA7 

Przed lotem w kosmos Gagarin czytał Moliera. 
.TIIKMET 

opracował Jerzy Pleśniarowi.~z 
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Rys. Otlo Axer 
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1nspicjent: 
T.ADEUSZ ZOFIŃSKI 

Sufler: 
ROMUALDA WINTER 

Brygadier: 
STANISŁAW WICZKOWSKI 

Oświetlenie: 

MARIAN CALOW 

Prace stolarskie: 
JÓZEF NOWOROL 

Prace modelatornkie: 
KAZIMIERZ ŻMURKO 

Prace malarskie: 
KAZIMIERZ DRUPKA 

Kostiumy: 
W A WRZYNIEC SZCZEP AŃE:-KI 

!RENA SZENBORN 

Prace perukarskie: 
EDWARD TERLECKI 

Kierownik techniczny: 
MIECZYSŁAW DANDA 
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