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KRONIKA ŻYClA I TWÓRCZOŚCI ,MQLI~RA 

Jean Baptyste Poquelin (pseudonim Molier) UTodził się 
w Paryżu 15 stycznfa 1622 roku, w bogatej rodzinie właści
ciela dywanów, noszącego godność „tapicera dworskiego" 
z tytułem valet de chambre de Roi. 

W latach 1636-1641 Poq.uelan ,polbie<ra nauki rw College de 
Clermont, największym ówczesnym gimnazjum jezuickim, 
które kończy jako znakomity humanista. Z tego okresu też 
datują się liczne przyjażnie PoqueHna z synami francuskich 
arystokratów, mających w przyszłości pełnić Tole możnych 
protektorów zespołu Molier_a. 

W roku następnym Jean Baptyste z polecenia ojca studiu
je prawo, a także kręci się wokół dworu Ludwika XIII jako 
spadkobierca ojcowskiego tytułu „tapicera dworskiego" i 
valet de Chambre de Roi. Poznaje słynnego komika włos
kiego Scaramouche'a, u którego uczy się gry mimicznej 
i sztuki -aktorskiej. ' 

·W rok późruiej Molier porzuca dom i zabrawszy należną 
-mu część schedy rodzinnej przystaje do trupy komediantów 
francuskich, której trzon stanowiła rodzina Bejartów. W 
czerwcu 1643 Toku Molier mianuje się dyrektorem „Świet
nego teatru" (Illustre Theatre) powstałego z trupy Bejartów. 

W ciągu piętnastu lat Illustre Theatre prowadzi działal
ność objazdową na terenie całej Francji. W Paryżu osiada 
Molier popiera w jesieni 1653 wku. Jako dowód łaskawości 
króla otrzymuje tu salę w Luwrze, tzw. „Theatre de petit 
Bourbon", a w trzy lata później historyczną scenę Palais 
Roya i. 

W roku 1662 czterdziestoletni już wówczas Molier żeni 
się z szesnastoletnią Armedą Bejart. (Perypetie tego nie
zwykłego małżeństwa znalazły swe odbicie w Szkole żon) 

W dwa lata później pisze Molier Swiętoszka, a wkrótce 
potem słynnego Don Juana. · 

Mimo życzliwości i przyjaźni króla L udwika X IV kom
pania Moliera nie ma łatwego życia w stolicy Francji. Stałe 
intrygi dworskie utrudniają działalność teatru, podkopują 
zdrowie dyrektora. Rozgoryczony Molier zamyka na jakiś 
czas swój teatr, poświęca się zaś całkowicie pisaniu. Po
wstają wówczas komedie : Miłość leka<rzem, Meiicerta , Sie
lanka komiczna, Mizantrop, Grzegor z .Dandin i Skąpiec. 

Ostatnim utworem - wielkiego komediopisarza stał się 
Chory · z urojenia pisany · j uż prżez pięćdziesięcioletniego 
i schOTowanego autora . Sam Mo-Iier · zagrał w niej tytułową 
rol ę, by w trakcie cz:wartego· z kolei spektaklu, 17 lutego 
1679 roku zakończyć życie: 

Dzieło Moliera przetrwało swego twórcę. Zespqł Palais 
Royal dał bowiem początek istnieniu słynnej dziś n.a · cały 
świat Cq_medie F,ran9aise. _ - . __ , . : , , . 



Z dziejów wallt o „ŚWIĘTOSZKA" 

Napisany w roku 1664 Tartufe był poniekąd reakcją Mo
liera na burzliwe dzieje wcześniejszej o dwa lata Szkoły 
żon. Napastowany i potępiany za rzekomą antyreligijność 
MolieT odczuł w pełni na własnej skórze bicz obłudy, fana
tyzmu i „świętoszkostwa", które utrudniało mu tak sku
tecznie działalność teatralną. 

W pierwszej wersji Tartufe miał tylko trzy akty i w ta
kim właśnie kształcie ujrzał śwdatła sceny dworskiej w 
Wersalu 12 maja 1664 roku. Ludwik XIV ocenił sztukę 
życzliwie, widząc w niej zgrabną satyrę na fałszywych i nie 
tylko fałszywych bigotów, coraz liczniej zapełniających 
wówczas jego dwór. Jeśli wierzyć słynnemu, francuskiemu 
badaczowi Mol.iera nazwiskiem Michaut, ta pierwsza re
dakcja świętoszka była komedią skrojoną dokładnie według 
klasycznych kanonów, zabawną, nie specjalnie napastliwą, 
komedią li tylko „do śmiechu": „Molier może odstąpił nieco 
od ścisłej prawdy, kiedy z przechwałką powiadamiał, że w 
pierwotnym Tartufie zaatakował był hipokryzję. Prawdzi
we natomiast wydaje się twierdzenie, że ukazał w tym 
dz.iele oszusta i zarazem hipokrytę, aczkolwiek nie żywił 
agresywnych zamiarów przeciw nikomu, ani przeciw jezu
!itom czy jansenistom, ani przeciw Towarzystwu świętego 
Sakramentu czy rygorystom szczerym, ani wreszcie przeciw 
zwykłym nabożnisiom, czy pTzeciw szalbierzom. Jaki cel 
mu przyświecał? Chciał ubawić widownię i nic więcej. 
Oszukany Orgon miał rozśmieszyć salę, podobnie jak Grze
gorz Dyndała ofiara płochej małżonki. Czyżby i ją Molier 
atakował? Na ·Pewno nie. Nikt po prostu nie ma czasu za
dawać sobie pytania co dramaturg wypomina wiarołomnej 
żonie. Publiczność śmieje się i na tym konjec. śmiała się 
również podczas wersalskiej prapremiery, nie wnikając 
głębiej w sens sztuki; ta komedia „wielce zabawna" nie bu
dziła dalszych Tefleksji". (G. Michaut, Les Luttes de Moliere 
Paryż 1925). 

Mimo to jednak samo dotknięcie w teatrze drażliwego 
podówczas tematu religijności czy religjanctwa wzbudziło 
ostry sprzeciw pewnych wysoko postawionych kół paryskich. 
N'a życzenie arcybiskupa Paryża tudzież obu królowych -
żony i matki - król był zmuszony wydać zakaz wstępu 
Tartufa na sceny publiczne. 

Nie mając prawa wystawić sztuki w swoim teatrze, Molier 
odczytywał ją chętnie na zebraniach towarzyskich u dworu 
i w prywatnych rezydencjach franclllskiej arystokra<eji, za
wsze chciwie chwytającej każdą sensację. Duchowieństwo 
francuskie i tym się jednak gorszyło (Może dlatego, że w 
tej pierwszej redakcji Tartufe był księdzem? Ale też nie 
plątał go wówczas MoHer w intrygi miłosne ... ). Autora po
częto wyklinać z ambon. Nie pomogło Podanie pisane do 
króla, z wyjaśnieniami i krótkim komentarzem do sztuki, 
w •którym Molier dowodził swych uczciwych, literackich i 
teatralnych zamiarów. Ludwik XIV łagodził wprawdzie 
konflikty i wynagradzał rzecz kompanii Moliera nadając 
jej zaszczytny tytuł „Aktorów króla" z przywdązaną doń 
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peirusJą 60.00 fUJnttów Tocznie. Na wystawienie publliiczne Tar-: „ 

tufa nie mógł jednak .pozwolić. Sz.tu1ka pozrns„tawała ·nadal 
na dndeksie. 

Dopiero w półtora roku po premierze, kTól wyjeżdżając do 
Flandrii zezwolił na wprowadzenie Tartufa na deski scen 
publicznych pod warunkiem złagodzenoia niektórych szcze
gółów tak w treści jak i w formie. Molier przystał na taką 
„tranzakcję". Zamienił imię bohatera z TaTtufa na Panulfa 
i uczyniwszy zeń tym razem osobę świecką - kłamliwego 
dworaka, wystawił rzecz 5 sierpnia 1665 roku pod zmienio
nym także tutułem Imposteur (Szalbierz). Mimo to jednak 
już w dzień po premierze sztukę trzeba było ponownie zdjąć 
z afisza, tym razem na polecenie prezydenta miasta. 

Szukając nadal pomocy i opieki monarszej, Molier wy
słał wówczas do kTóla (aż do obozu we Flandrii) dwóch 
aktorów swej trupy: La Grange'a i La Thorilliere'a z dru
gim Podaniem. Król jak zwykle łaskawy dla „komedian
tów" obiecał .interwencję, ale wobec znacznie ważniejszych 
problemów natury politycznej sprawa uległa kolejnemu od
roczeniu. 

Dopiero w cztery lata później, z początkiem roku 1669, 
już po śmierci kTó1owej matki i po zażegnaniu nabrzmia
łych do niedawna konfliktów z Rzymem, król zezwolił na 
wystawienie Tartufa. Uroczyste przedstawienie odbyło się 
dnia 5 lutego 1669 na scenie Palais Royal. Powtórzono je 
później 44 razy pod rząd. W roli tytułowej wystąpił słynny 
aktor molierowskiego ze·społu, po·dówczas cz.terdziestofo:zy
letni du Crodsy. Elmirę grała młoda żona Moliern Armanda, 
a w r-o•li OT.gona oglądali ipaTyżmnie si:mego autora sztuki 
i dyrektora teatru w jednej osobie. I wreszcie - by wy
mienić cztery największe w tej sztuce role - wszędobylską 
subretkę Dorynę kreowała nestoTka historycznego rodu ak
torslkieg<0 Bej artów, była k·ochan1ka Moliera, pięćdziesięcio 
letnia Madeleine Bejart. 
Był to jeden z więlkszych triumfów Moliera w Paryżu. Tym 

większy, że kolejna, trzecia wersja Tartufa okazała się 
znacznie ostrzejsza i zjadliwsza od wyklętej niegdyś pierw
szej. To co w tamtej wersalskiej premierze było zaledwie 
naszkicowane, tu nabrzmiało goryczą pięciu lat upokarza
jących i bezsensownych walk autora. Zacytujmy znowu 
Mi-cihaut'a: „W świętoszku iz 1669 roku !Molier bwni się i dla 
skutecznej obrony atakuje. Atakuje, kiedy ustami Kleanta
potępia ludzi, którzy dążą „niebieską dTOgą" do prywatnych 
zysków i wisząc przy dworze sławią odludną pustelnię, knu
ją intrygi !i spiski. Atakuje, kiedy wprowadza woźnego 
Zgodę. Za Tartufem staje tym razem jakaś tajna grupa, któ
ra śpieszy mu na pomoc. Z kiim się Molier teraz rozprawia? 
Z prawdziwie wierzącymi? Sam przysięga, że nie. Kleant 
z upoyem rozróżnia złych i dobrych, dewotów doskonałych 
i szarlatanów oraz szalbierzy. · Kleant ma wszy-stkie cechy, 
które według swoich własnych słów, podziwia u prawdzi
wie wierzących, jest niewątpliwie człowiekiem religijnym, 
10d począitku <lo ko(lca postępuje mąidrze, z umiarem, mHo
siernie, ofiarnie, a w rozwiązaniu sam wybacza i wzywa 
szwagra by zapomniał doznanych krzywd. ( ... ) 

Kiedy Molier odczuł skutki ataków w niego wymierzo
nych, kiedy obwołano go pub1icznie bezbożnikiem, kiedy 
otoczyła go zła, głucha zmowa, kiedy ukTyci nieprzyjaciele, 
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SWIĘTOSZEK 
(TARTUFE) 

Tłumaczył - Tadeusz Zeleński (Boy) 

KOM'~DIA 
PANI PERNELLE, - Elżbieta Swięcicka ) KLEANT, - Andrzej Chmielarczyk 
matka Orgona 

OR GON 

ELMIRA, 
żona Orgona 

DAMIS, 
syn Orgona 

MARIANNA, 
córka Orgona 

WALERY, 
ukoch.apy Marianny 

Krystyn Wójcik 
Ludwik Paczyński 

Maria Karchowska 

Ludwik Paczyński 
Edwin Petrykat 

Elżbieta Jagielska 

- .Tadeusz Kuduk ' ' 

' 

szwagier Orgoną 

TARTUFE, - Piotr Wysocki 

DORYNA, Zofia Stefańska 
służąca domu Orgona 

PAN ZGODA, - Józef Onyszkiewicz 
woźny trybunału 

OFICER STRAŻY 
KSIĄŻĘCEJ - Zbigniew Szczapiński 

FLIPOT, * 
służący Pani Pernelle 

Rzecz dzieje się w Paryżu w domu Orgona 

-Reżyser.ia -.PIOTR PARADOWSKI Scenografia - JADWIGA POZAKOWSKA 

' . Asystent reżysera - LUDWIK PACZYŃSKI 

Premiera·w styczniu 1970 roku 



wbrew woli królewskiej, uniemożliwili przez cztery lata, 
osiem miesięcy -i dwadzieścia pięć dni wystawianie sztuki 
powiedział sobie w duchu: To groźny spisek! Perfidne in
trygi! Ci którzy zwalczają · Tartufa sami są Tartufami! I w 
ostatecznej redakcji takimi ich odmalował". 

Dopisane przez Moliera zakończenie, w którym jak deus 
ex machina zjawia się wysłannik królewski 1i oddaje spra
wiedliwość s-prawiedliwym a karze winowajców - miało być 
zapewne wyrazem wdzięczności złożonym w hołdzie Ludwi
kowi XIV, możnemu protektorowi Comediens de Roi. Ale 
trudno nie szukać tu jakichś wręcz przeciwnych skojarzeń 
demaskujących niemoc systemu, w którym kwitną, _dojrze
wają i rządzą - nawet królem - jednostki podobne Tar
tufowi. Niezwykle inteligentny spryciarz jakim był Molier 
musiał to czuć. 

PremieTa z roku 1669 dała początek tniumfalnemu pocho
dowi świętoszka przez sceny świata. W samej Comedie 
Fran<;aise do dziś dnia grano ją blisko 3000 razy. I ną.tural
nie w kolejnych obsadach znajdowały się zawsze najzna
komitsze nazw:iska aktorskie. 

Do Polskli. dotarł świętoszek bardzo prędko. Grano go naj
pierw na prywatnych scenach magnackich, w orginale. 
Pierwsze przedstawienie publiczne odbyło się na scenie 
waTszawskiej w 1777 roku (w tłumaczeniu Jana Bodouina 
pt. świętoszek zmyślony). Do dziś doczekailiśimy się ośmiu 
tłJuima:czeń tej komedii, z których próbę c.zasu 1najlepiej 
zniosło tłumaczenie Boya, choć jak słusznie dowodził Jan 
Kott z okazji Mizantropa w Teatrze Narodowym, bliższe są 
dziś naszemu uclm tłumaczenia wolne, nie wiersz. Mo:źina 
mieć nadzieję, że wkrótce otrzymamy nowy przekład tej 
nieśmiertelnej, bo zawsze aktualnej (choć na różne sposoby) 
komedii. · 

z. R. 
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PROFILE 

ELŻBIETA ŚWIĘCICKA 

ELŻBIETA $WIĘCICKA, absolwentka Studia Aktorskiego 
prowadzonego przez Janusza Strachockiego, debiutowała w 

Szczec.inie w Toku 1951 jako Cherubin w Weselu Figara. 

Występowała kolejno: w Operetce Lubelskiej, w teatrach 

Szczecina, Częstochowy, Bielska, Jeleniej Góry, Koszalina 

i Białegostoku. Od pięciu lat jest członkiem zespołu aktor

skiego Teatru im. J. Osterwy. 

Spośród bogatej galerii ról tej pełnej wdzięku i talentu 

akforiki wymienić trzeba: Mi:raindolilnę Goldoniego, Donię 

Ma:rię w Dziewczynie z dzbanem, Luizę w Intrydze i mi

łości, Klotyldę w Paryżance, NoTę, Podstolinę w Fircyku w 

zalotach, Lulu w Skizie i Księżną Łowicką w Nocy Listopa

dowej. 

Elżbieta Święcicka ma za sobą także kilka ról filmowych, 

Wśród nich Ma;rię w Trzech kobietach Sit. Różewicza. 
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LUDWIK PACZYŃSKI 
. , 

LUDWIK PACZYŃSKI, znany mieszkańcom Lublina nie 

tylko ze sceny, ale też ze swych dowcipnych rysunków za

miesizczal!lych w „Kude<rze'', urodził się w ro·ku 1935 na Wi

leńsżczyżnie. Studia aktorskie odbył w Warszawie w latach 

1953-1957, a debiutował · na scenie Teatru im. S. Wyspiań

skiego w Katowicach jako Tristan· w Tristanie i I zoldzie 

wg Bediera . Po ce.iterech latach poby:tu na Śląsku, w roku 

1961 zaangażował się w Lubli_nie i bardzo prędko poczuł 

się tu „jak u si_ebie w domu". Dziś z łatwością wyliczyć 

· może kilkadziesiąt ról, które zagrał, wśród nich takie jak: 

Książę Konstanty w Nocy Listopadowej, Błazen. w Jak Wam 

się podoba, Razumichi1n w Zbrodni i karze, Duglas w Marii 

Stuart Słowackiego, Montserrat - Roblesa, Książę Józef Po

niatowski w Królu i aktorze, Kukuła w Ktoś nowy, Szcze

pan w .Wiernej_ rzece, Kokl w Henryku VI na łowach i wie

le, 1wiele innych .. 

Obok pasji aktorskiej żyje w nill'l1 też talent rysownika. 

Wydawnictwo- lu"belskie opublikowało już trzy książki w 

oprawie ·graficznej · Ludwika Paczyńskiego. 

'10 

W repertuarze Teatru : 

Widowisko muzyc;zne 

LECHA BUDRECKIEGO i IRENEUSZA KANICKIEGO 

DZIŚ DO CIEBIE PRZYJŚĆ -NIE- MOGĘ 

Komedia 

ALEKSANDRA FREDRY 

PAN JOWIALSKI 

Widowisko dla dzieci i młodzieży 

HENRYKA SIENKIEWICZ.Ą 

W PUSTYNI'! W PUSZCZY 

Komedia Moliera 

ŚWIĘTOSZEK 

W PRZYGOTOWANIU: 

TADEUSZA RÓŻEWICZA 

AKT PRZERYWANY 
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