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„Najstraszliwszy cios zadaje się ulomno
ścidrn, wystawiając Je na szyderstwo 
świata . Ludzie znoszą z łatwością 'fYT"ZY
ganę, ale nie szyderstwo. Człowiek godzi 
się na to, iż może być z~ym, ale nik t nie 
godzi się być śmiesznym" . 

(z przedmowy Moliera do I wydania 
„Swiętoszka", 1669) · 

11 

MOLIER 
Jean Baptiste Poguelin 

• 

U
rodził się 15.1.1622 r. w Paryżu, jako 
syn tapicera Jego Królewskiej Mości. · 
Sam również wyuczył się tego zawo

du, dziedzicząc po ojcu tytuł - jedyny 
zresztą, jaki kiedykolwiek posiadał. Nie 
chciał jednak zostać tapicerem. Zaczął się 
kształcić w College de Clermont, przede 
wszystkim w zakresie prawa i retoryki. Do 
jego pedagogów zaliczał się m. in. słynny 
Gassendi, filowf-arystotelik. Studiując, 

dokonał swojej pierwszej pracy literac
kiej - przekładu Lulkrecjusza. 

Pewne jest, że 3.I .1642 r. napisał do ojca 
list, zawiadamiając o swojej decyzji zosta
nia aktorem. Przyłączył się do zespołu te
atralnego, !kierowanego przez Magdalenę 
Bejart, noszącego na·zwę „L'Illustre T~e
atre". Wykazywał się tu wszechstronno
sc1ą: jako aktor, reżyser, organizator, 
wreszcie - autor wystawianych fars i ko
medii, nawiązujących d:o modnego wów
czas stylu „commedia dell'arte" . Napisał 
wtedy 8 sztuk, jednak autorstwo ich bywa 
obecnie kwestionowane, z wyjątkiem 

dwóch: „Wartogłów" i „Zwady miłosne". 
Zmiennymi 'kolejami toczyło się jego ży

Cie w „terenie". Ale w 1693 r. osiągnął 
spory sukces, wystawiając w Lyonie „War
togłowa" a w 1656 r. w Beziers „Zwady 
miłosne". Stał się. zniany jako aktor i jako 
pisarz. Zawdzięcza temu poparcie księcia 
d' Anjou, brata !króla. Po przyjeździe trupy 
Moliera w 1658 r. do Paryża, wziął on ak
torów pod opiekę, wypłacając im stałe 

I 
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pensje. Wkrótce potem zyslkał Molier 
uznanie samego króla, młodego ·wówczas 
Ludwika XIV.Wyrazem tego było m. in. 
przekazanie Molierowi sali Petit-Bourbon, 
a następnie sali w Palais-Royal. Nie bez 
znaczenia było też uposażenie, otrzymane 
od króla, które zapewniało zespołowi sta
bilizację i możliwość spokojnej pracy. A 
nie była ona łatwa. Sztuki Moliera prze
ciwstawiały się przecież panującym wów
czas stylom i gustom. Stanowiły nietypo
wy rodzaj komedii. Najogólniejsze ich ce
chy - to połączenie humoru z ostrą wy
mową satyryczną, realizm, pi"Zede wszyst
kim psychologiczny, w wiefo utworach 
zbliżanie się wręcz do tragizmu. Z realiz
mem psychologicznym łączy się umiejęt
ność zespalania uogólnienia z konkretem. 
Wielu bohaterów Moliera - to żywi, pla
stycznie zarysowani ludzie, a zarazem -

~. _ ... _ --- ·- -- . 
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uosobienia_ pewnych cech czy przywar 
(Harpagon, Tartuffe). 

W ciągu 14 lat działalności pod królew
skim protektoratem Molier napisał 29 !ko
medii, w tym wiele arcydzieł sztuki sce
nicznej. M. in.: 

• „Pocieszne wykwintnisie" (1659) 
• „R<lgacz z urojenia" (1660) 
• „S'zJkoła mężów" (1661) 
• „Natręty" 

• „Szkoła żon" (16'62) 
• „Małżeństwo z musu" (1664) 
• „Świętoszek" 
• „Don Juan" (1665) 
• „Miłość lekarzem" 
• „Mizantrop" (1666) 
• „Lekarz mimo woli" 
• „Sielanka komiczna" (1667) 
• „Amfitrion" (1668) 
• „Grzegorz Dyndała" 
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• „Skąpiec" (1669) 
• „Mieszczanin szlachcicem" (1771) 
• „Szelmostwa Skapena", 
• „Uczone białogłowy" (1672) 
• „Chory z urojenia" (1673) 

Niektóre komedie Moliera przyjmowane 
były z entuzjazmem, inne wywoływały 
dyskusje, a nawet oburzenie i potępienie. 
Przede wszystkim - „Świętoszek", wo/kół 

którego wybuchła prawdziwa burza. Licz
ni przedstawiciele dworu, arystokracji 
i mieszczaństwa odbierali Molierowską iro
nię i satyrę jako coś wymierzonego 12rze
ciwiko sobie i swoim - nazwijmy to w ten 
sposób - „racjom" społecznym i nawy
kom obyczajowo-myślowym. M. in. nara:ził 
sobie lekarzy i aptekarzy, drwiąc z niskie
go poziomu ich wiedzy. Dolaniem oliwy do 
ognia b~ło, po burzy ,wywołanej „Świę

toszkiem", napisanie i wystawienie przez 
Moliera „Don Juana". Ten u twór, z · dlzi
siejszego punktu widzenia prawie morali
tet, wydawał się współczesnym Molierowi 
bez mała nihilistycznym w swej wymo
wie ... 

Ostatnie lata życia Moliera były prawie 
tragiczne. Ciężka choroba (gruźlica płuc), 
śmierć, 2 dzieci, konflikty związane z mał
żeństwem, bardzo drastyczne oskarżenia 

przeciwników (rozpuszczali m. in. pogłosłki, 
że znacznie młodsza żona pisarza jest jego 
córką). Jednak te życiowe układy nie za
ciążyły wcale na poziomie sztuk, budzą
cych pod~iw swoim dramaturgicznym kun
sztem. 

,Molier umarł omal że na scenie. Grał 
główną rolę w „Chorym z urojenia", prze
zwyciężając własną, nieurojoną chorobę: 

Powodizenie było ogromne. l 7.II.1673 r. -
w ostatnim akcie, wymawiając słowo „ju
tro" - zemdlał~ Zniesiono go ze sceny: Po 
paru godzinach już nie żył. Wezwani lelka

, rze - odmówili mu pomocy. Dopiero trze-
ci z wezwanych księży zgodził się · do niego 
przybyć. Pogrzeb Moliera na cmentarzu 
mógł się odbyć (dzięki interwencji żony 
u króla), ale ... późnym wieczorem, bez 
świadków. Akt zgonu stwierdzał: „zmarł 
Jean Baptiste Poquelin, tapicer i pokojo
wiec Jego Królewskiej Mości" ... 

O MOLIERZE 

I CO WIEMV? 

i • i 
.„~·········~···········~~ 

Autor „Mizantropa" rękopisy swych 
komedii wrzucał - gdy już nie były 
w teatrze potrzebne - do ogromnego 

kufra. Po jego śmierci, aktor, uczeń i przy-
jaciel, La Grange, po raz pierwszy opubli
kował wszystlkie molierowśkie sztuki. Po
sługiwał się przy tym rękopisami, schowa
nymi w owym kufrze. Ale gdy i La Grange 
rozstał się ze światem, rękopisy znilkły bez 
śladu. Może oddano je „na przemiał" lub 
zapalono nimi w piecu, nie zdając sobie 
sprawy, że miałyby wartość bezcenną na 
międzynarodowej giełdzie autografów? 
Tak znikło jedno ze źródeł wiedzy o auto
rze „Tartuffe'a". Na domiar złego, zatraci
ły się też jego listy. Na przykład - kores
pondencja z drogimi mu kobietami. 

Mimo to o Molierze, o jego życiu wiemy 
sporo. Wspomniany przed chwilą aktor 
La Grange prowadził dość ścisły „rejestr" 
wydarzeń, w których uczestniczył molie
rowski teatr. Znamy więc daty premier, 
listę zespołu, cyfry wpływów kasowych, 
świadczących o powodzeniu (czy klęsce) 

utworu. La Grange zapisał też okoliczności 
dotyczące śmierci Moliera po czwartym 
przedstawieniu „Chorego z urojenia". Owa 
kronika La Grange'a jest przechowywana 
w muzeum Komedii Francuskiej (czemuż 
u nas nie ma Muzeum Fredry?). 

Kilka 1kwi tów i weksli z podpisem Mo
liera odnaleźli skrzętni badacze. Rzecz 
znamienna, że dokumenty świadczące 

o kłopotach i trudhościach przetrwały 

próbę czasu. Znamy świadectwo chrztu 
Jean Poquelina, który używał pseudonimu 
„Molier". Możemy się domyślać daty jego 
urodzin. Odnaleziono jego podpis wśród 
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założycieli „Illustre Theatre". Trochę da
nych o życiu Moliera i znaczeniu jego prac 
przynoszą liczne pamflety, napaści, pasz
kwile w formie broszur czy sztuk pole
micznych. Niewyczerpanym źródłem wia
domości są własne jego sztuki. Te, w któ
rych bezpośrednio o sobie mówi (np. „Im
prowizacja w Wersalu", „Krytyka szikoły 
żon") i te, w których można znaleźć roz
siane aluzje. 

Jak wolno sobie, na tej podstawie, wyo
brazić Moliera? Niewątpliwą jest rzeczą, 
że był człowiekiem ogromnej kul tury, bły
skotliwej inteligencji, gruntownej wiedzy. 
Niedawno pewne francuskie pismo ogło
siło ciekawy !konkurs. Wybrano ze stosun
kowo mało znanej, rzadko grywanej sztuki 
krótki ustęp wykpiwający zarówno filozo
fię pseudoplatońską, jak i relatywistyczną 
czy agnostyczną. Zabrzmiało to jalk wyją
tek z broszury współczesnego myśliciela. 
Tylko nieliczni czytelnicy 'rozpoznali pióro 
Moliera. Najnowsze, za jego życia osiąg
nięte zdobycze wiedzy przyrodniczej, 
dnwina na temat pTzestarzałej medycyny, 
walka o nowoczesny wymiar sprawiedli
wości1 wszystko to świadczy, jak bogate są 
horyzonty twórcy „Dyndały". 

Po wtóre: był to bystry i przenrkliwy 
obserwator współcz;snego życia, a nawet 
reformator tworzący nowe wartości. Obej
mował zasięgiem swego wzroku mężczyzn 
i , kobiety, mieszczaństwo, z którego wy
szedł, tworzącą się warstwę inteligencji, 
wicehrabiów i markizów, z którymi się sty
kał na dworze Ludwika XIV, prowincję, 
po której się tułał ze swoim „Illustre 
Theatre~', i Paryż już wtedy wielkomiej
skL A także: rzemieślników i chłopów, na 
!których krzywdę patrzył z głębokim 

współczuciem. Łatwo zrozumieć, z jakim 
zaciekawieniem i poczuciem sensacji oglą
dali mieszczanina-snoba, pana Jourdain, 
pnącego się ku szlachcie, widzowie wielko
polskiej Rydzyny, gdy w 1687 roiku oglą-

TARTUFFE: 
Jest sztuka, która wedle potrzeby przemienia, 
Rozluźnia, ścieśnia węzły naszego sumienia, 
I która umie zmniejszyć złych czynów rozmiary, 
Jeżeli czyste dla nich wynajdzie zamiary. 

• 

dali molierowską komedię, której progpam 
z dokładnym streszczeniem sztuki odnalazł 
niedawno prof. Julian Lewański. 

Nie należy jednak zapominać, że Molier 
był równocześnie pasjonująe-ym artystą 

teatru. Zaczynał od fars, w których korzy
stał zarówno z doświadczeń rodzimej ludo
wej widowiskowości (np. „Pathelina"), jak 
i zdobyczy włoskiej commedii dell'arte, 
hiszpańslkiej sceny z okresu Lope de Vegi 
i Calderona, czy współczesnych Francu
zów. Stałym typem pojawiającym się 

w pierwszych jego sztukach był Maska
ry!. Słowo to pochodziło z włoskiego, ozna
czało „meseczkę". Istotnie, w commedia 
dell'arte aktorzy wkładali maski. Ale już 
po kilku latach Molier zastąpił tę postać 

„ 

„ 



Sganarelem. Odi tej pory jego twórczość 
oscylowała między biegunami: osobowości ' 
takich jak Alcest w „Mizantropie", wal
czących o bezkompromisową prawdę uczuć 
i rzetelność czynu, oraz Tartuffe - zakła

many, oszukańczy szalbierz, . używający 
„maski" wzniosłych haseł dla ukrycia egoi
stycznych i przyziemnych celów. A więc
antyteza osnuta na tle owego scenicznego 
rekwizytu! 
Ju.ż ten przykład może świadczyć, jak 

bardzo twórczość molierowska przybiera 
formy wypowiedzi teatralnej. Trzeba się
gnąć aż po współczesnego pisarza, Jean 
Anouilha, by przytoczyć drugi przykład 
autora, który nigdy żadnej innej nie uży
wał formy. Do aktorstwa był Molier przy
wiązany całą duszą. Wiemy dziś, że Akade
mia Francuska proponowała mu fotel -
byle się tylko wyrzekł teatru . Molier od
mówił, nie chcąc narazić bytu prowadzo
nej przez siebie instytucji i losu pracowni
ków. Odmówił jednak i dlatego, że gez 
teatru nie wyobrażał sobie życia. 

Przed dwudziestu laty (gdy Teatr Śląski 
przygotowywał „Mizantropa") wysunąłem 
pewną hipotezę. Jean Poquelin zdecydo
wał się w młodości wyrzec kariery adwo
kackiej, perspektyw nobilitacji, korzys-ta
ni~ z majątku i poszedł na ciężJką ponie
wierkę: w Paryżu i na prowincjonalnej tu
łaczce. Zdecydował się na los aktora! We
dle ówczesnych pojęć, artyści teatru bar
dzo nisko stali w społecznej hierarchii. 
Pod niektórymi względami byli na sa
mym dnie! Jak. wytłumaczyć decyzję Mo
liera? Chyba świadomością, że istnieje 
dysproporcja mi~dzy indyWidualną warto
ścią jednostki a jej sytuacją powstałą 

wskutek uprzedzeń, przywilejów, niespra
wiedliwie zajętych pozycji, wykorzysty
waniu cudzej naiwności czy zaufania. Am
bicja i szlachetna duma kazałaby więc 

młodemu mieszczaninowi postawić wszyst
ko na jedną kartę, obrać zawód, który wte
cdy uznawano za równy losowi wesołka
-błazna. Szekspir w podobnych warunkach 
głosił pochwałę mądrych trefnisiów, ana
logii można nawet szukać w „Weselu" 
(rozmowa Dziennikarza ze Stańczykiem). 
W alka Moliera o uznawanie indywidualnej 
wartości i osobistej Z1i\sługi jako kryterium 
sprawiedliwości i społecznego pożytku 

miała doniosłe znaczenie historyczne. Jej 
arktuafoość jest jedna\{ ponadczasowa. 

Molier żył 51 lat. Jego pośmiertna sława 

I 
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przekroczyła już trzy stulecia. Statystyki 
prowadzone w komedii Francuskiej wyka
zują, że pod względem frekwencji jest 
Molier „rekordzistą" tego teatru: ilość 
przedstawień jego sztuk jest większa niż 
suma spekta!kli czterech następnych: Ra
cine'a, Corneille'a, Regnarda i Musseta 
razem wziętych. Proporcja ta zresztą stale 
wzrasta. Nie zaszkodziły nawet ataki ini
cjowane w. różnych epokach przez wybit
nych pisarzy: Rousseau w XVIII · wieku, 
Stendhala za czasów romantyzmu, Clau
dela z początkiem XX. stulecia . Goethe 
i Kleist, Gribojedow i Fredro, Albert Ca
mus znajdowali w twórcy „Tartuffe'a" po
karm pożywny. Rekordowa ilość polskich 
tłumaczy - od Lubomirskiego (przypusz
czalnie jemu zawdzięczamy tłumaczenie 

„Pociesznych wykwintniś", cudownie so
czyste i barwne) poprzez Bogusławskiego, 

· Narzymskiego, Zabłockiego, Kowalskiego 
aż po Rydla, Boya-i najnowszych - znaczy 
wiele. Wśród aktorów byli u nas ludzie 
Molierem czynnie zainteresowani: od Żół-
kowskiego-ojca, poprzez wspaniałego · 
Rychtera i Rapackiego do Solskiego, Fren
kla, Zelwerowicza, Woszczerowicza, Ćwi
klińskiej, Woźnika (Alcesta i wzruszają
cego Dyndałę), Fijewskiego, Hańczy, Ho
loubka. 

W krakowskich „Listach z teatru" umie
ściliśmy obok siebie dwa zdjęcia ukazujące 
dwóch aktorów w tym samym momencie 
„Skąpca": scenę ze szkatułką z Solskim 
i Dullinem. Jakież podobieństwa i ile róż
nic, świadczących o perspektywach roili! 

WOJCIECH NATANSON 
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Molier 
, 

Teatrze Sląskilll 

Sztuki Moliera grane są na scenach polskich 
bez mała już od 300 lat. Zaczęło się od komedii 
„Mieszczanin szlachcicem", wystawionej w wiel
kopolskiej Rydzynie w 1687 r. Na deskach Teatru 
Śląskiego w Katowicach zagości Molier dopiero 
po powrocie śląska do Polski. 29.III.1924 r . wy
stawiono „Chorego z urojenia". Reżyserował ko
medię Wacław Nowakowski. Główną rolę grał 

Mieczysław Zonner. W owych latach podejmo
waino dopiero próby pozyskiwania publiczności: 
na razie a1bo jeszcze nie wyrobionej teatralnie, 
albo nasiaw.ionej na odbiór repertuaru i gatun
ków innego typu niż 1klasy!ka (operetki, farsy). 
Stąd - duża ilość premier (odbywały się prawie 
co tydzień) -i mała ilość przedstawień. „Chorego" 
grano zaledwie 7 razy. Powtórzono sztukę 29.XII. 
1927 r. Tym razem osiągnięto już liczbę 21 przed
stawień. Po ·raz trzeci „Chory" wystawiony został 
30.I.1936 r., w reżyserii Mariana Godlewskiego. 
Miał 17 przedstawień. 

Dwukrotnie !katowicka publiczność oglądała 

„Szkołę żon": w opracowaniu własnym teatru 
(ll.VI.1927; 7 przedsta·wień) i w 1936 r. w wyko
naniu aktorów warszawskich (impreza objazdo-
wa). 

1
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Premiera „Grzegorza Dyndały" odbyła się 

3·0.XII .1930 r . (4 przedstawienia). Reżyserował 
Mieczysław S~aikiewicz. Inscenizacja spotkała 

się z różnymi opiniami. ZaTZucano jej odejkie 
od satyry i humoru - w kierunku psychologiz
mu i nadmiernego m entorsitwa. 

Grano w Katowicach również „Skąpca" (25.I. 
1934; 8 przedstawień). Harpagonem był wówczas 
Wiktor Arnoldt. Sztukę reżyserował Marian 
Godlewski. 

* * * 

Po woJme Molier miał na scenie śląskiej bar
dzo udany „start". l.V.1948 r. (w 275 rocznicę 

śmierci dramaturga) zagra.no znowu „Szkołę 

żon", w gościnnej reżyserii Bohda111a Korzeniew
skiego. Realizatorzy zastanaw.iali się, jakie ujęcie 
sztuki daje najlepsze możliwości zbliżenia Molie
ra do nowej przecież wtedy, robotniczej w1idowni. 
Nie chcieli nawiązywać do utrwalonych już tra
dycji inscenizowaniia „Szkoły", ani do farsowych, 
ani do - skądinąd ciekawych, bliskich roman
tyzmowi (jak np. koncepcja Jaracza: Amolf tra
gikomiczny, raczej tragic:zmy, godny współczu
cia. 

Kor zeniewski starał się mocno uwypuklić spo
łeczne i obyczajowe realia komedii, podkreślając 
na ich tle antyhumanizm rodziny patriarchalnej, 
całkowitą zależność dorosłych ludzi od rodziców 
i opiek unów. Ukazane to zostało nie tylko przez 
sytuację Anusi, również przez uzależnienie Ho
racego od ojca. Dramat Arnolfa (granego przez 
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Jacska Woszczerowi:cza) rysował sdę jako dra
mat antypatycznego osobnika o · cechach dykta
torskich, a nie - poprządnego, natomiast za
komplekisionego człowieka. Andrzej Wydrzyński 
pisał: „Jacek Woszczerowicz, ulegając Molierowi, 
Korzeniewskiemu i sobie, stwo11zył Arnolfa, nad 
którym widz mógł się znęcać . W tym O'krucień

stwie jest jednak zdrowie moralne, dodatni sens 
społeczny i obyczajowy, objaw trzeźwego poglą
du na ludzi usposobionych dyktatorska, tyrani
zujących otoczenie i śmdesznych w swej małości 
i swych zapędach - a nie tragicznych" ... Nato
miast Marian Jastrzębski, dublujący Woszczero
wicza, zbliżał się raczej do ujęcia Jaracza (i tym 
samym - analizy Boya). Grając w opozycji do 
lirnii' reżysera - stworzył zresztą również ogrom
nie ciekawą, wyraziistą postać. 

Recenzenci pozytywnie oceniali i całokształt 

i.nscenizacJl 1 wykonawców poszczególnych ról. 
„SZlkołę żon" grano 47 razy. Był to niebywały 
sutk:ces. 

Kolejna premiera - „Mizantrop" (5.I.1951). 
Reżyserował sztukę Roman Zawdstowski. Kon
cepcja była wspólnym dziełem przemyśleń jego 
i Wojciecha Natansona. Odcięli się oni od fran
cuskiej tradycji lat 20-t;y.ch, satyrycznego traJkto
wania Alcesta. Nawiązali natomiast do sugestii 
Goethego, który twierd!2lił, że Molier w „Mizan
tropie" zbl'iża sdę do tragedii, i do wypo·wiedzi 
Sarceya (krytyk z XIX w.),uważaj ącego Alcesta 
za - w pewnym sensie - poprzednika ideologów 
Wie~kiej Rewolucji. 

Znów oddajmy głos Wydrzyńskiemu: „Alcest 
w śląsk·iim „Mizantropie" nie był śmieszny, jego 
bunt przeciw ówczesnej moralności, stosunkom 
społecznym, był buntem serio. Natomiast ośmie
szono i wydrwiono F\ilinta i ...,.-- jak chciał Natan
son - wra.z z nim markizów, ich 1ntrygi, plotki, 
kabały , miłostki, obłudę, ich okrut·ną zabawę cu
dzym kosztem ... starano się uzasadlllić, że wady 
Celimeny są właśnie chorobą społeczną wieku, 
w którym się urodziła i środowiska ... Alcest ma 
wszelkie dane, by zdobyć sobie serce Celimeny: 
jest piękny, pełen urOiku. Bunt Alcesta nde był 
kaprysem rozp·ieszczonego paniczyka, lecz świa
domym protestem myślącego obserwatora". 
A HenrY'k Vogler: „Zawi:stowsik'i... na plan pierw
szy wysunął nie formy teatru Molierowsk1iego, 
lecz jego najgłębszą.. . treść: konflikt człowieka 
ze swoją klasą" ... Wydrzyńskiemu - dodamy -
zamysł inscenizatorsk i w ydaje się twórczy ikon
sekwentny, ale nie w pełni przekonywający. Za 
mało, jego zdaniem, podkreślono pewne wady 
Alcesta (skłonność do zarozumiałości , apodyk
tyczności, nietolerancji) . A przecież owe wady 
nie usuwają w cień wartości Alcesta, wskazując ' 
tyl:ko, że jest pos tacią złożoną psychologicznie 
i w tym sk=pld!kowaniu - plastyczną. 

Alcesta grał W. Woźnik, Celimenę - Z. Bar
wińska. Przedstawień było ok. 100. Drugi, wielki 
sukces Moliera na scenie śląskiej . 

3.VII.1952 r. odbyła się premiera „świętoszka" 
(w Sosnowcu). Reżyserował R. Wasilewski. Tar
tuffe'a grał W. Brochwicz. Doryn11 była D. Blei
cherówna. Przedstawienie wypadło dobrze, ale 
utrzymywało s·ię w ramach t radycyjnych insce
nizacji, nie wy!kazało dążeń do odczytania i prze-
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myślenia „świętosMa" na nowo. Podobało się 
publicziności, o czym świadczy fakt, że było g.ra
ne 126 razy. 

18.IX.1956 r . teatr wystawił „Chorego z uroje
nia". Reżyserował Alojzy Nowak, rolę główną 

grał Piotr Połoński. Osiągnięto znów ponad setkę 
przedstawień (konkretnie - 121). 

RO'k 1961 przynosi premierę „Skąpca" (11.XI), 
w reżyserii Edwarda Żyteckiego, z Januszem 
Chełmicikim w roli Ha11pagona. Przedstawień 

było 66. Sztuka potraktowana została trochę jako 
1widowisko, d<nscenizacja starała się wydobyć pla
stykę, ruch. 

W 1963 r. teatr znowu sięgnął po „Swiętoszka" 
(19.X; przedstawień 68). Reżyserował Jacek 
Szczęk. Tartuffem był Mieczysław Ziobrowski. 

W 1966 r. wystawiono natomiast „Grzegorza 
Dyndałę" (15.I; przedstawień - 52). Reżyserował· 
Marian Szczerski. Grzegorzem był Wincenty 
Grabarczyk, Angeliką - Ewa .żylanka. Insceni
zatorzy poszli w kierunku musicalu, zawierają
cego elementy farsy i groteski. W muzyce dawał 
się słyszeć nawet twist. Recenzenci docenili po
mysłowość, zarazem jednak wytykali zagubienie 
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się cierpkości i melancholii tej - w gruncie rze
czy - przecież dosyć smutnej, prawie tragiko
micznej komedii... 

A w 1970 r. - „Szkoła żon", wystawiona 
w Teatrze „Rozmaitości" (premiera - 5.III; 
przedsitawień - 75). 'Reżyseria - Mieczysława 

Górkiewicza. Arnolfa grał Tadeusz Szaniecki. 

* * * 

Jak widać, Teatr śląski niektóre sztuki Moliera 
wyraźnie faworyzował. Zasada ta ma -i plusy: 
powtarzanie sztuk pozwala przedeż na wydoby
wan'ie i porównywanie różnych możłiwości insce
nizacyjnych jakie zawierają s•ię w jednym tek
ście. Oczywiście, w wypadku ambitnego podcho
dzenia wykonawców do sprawy . 
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O KATOWICKIE] INSCENIZACJI 
„ŚWIĘTOSZKA" 
PISALI.„ 

MACIEJ ŻUROWSKI 

„Każdy... kto się wybrał na premierę świę
toszka, nie tylko przewidywał, ale wiedział, że 
zobaczy przedstawienie, które będzie godną 
inauguracją Śląskiej Wiosny Teatralnej, w tym 
roku poświęconej Molierowi. Zobaczyliśmy jesz
cze więcej. Gorący już od pierwszych scen na-· 
strój widowni świadczył, jak wielki sukces od
nieśli reżyser, Witold Skaruch i odtwórca roli 
tytułowej, Ignacy Gogolewski, razem z całym 
zespołem swojego teatru i z autorką scenografii, 
Hanną Volmer. Ale zobaczyliśmy rzeczywiście 
więcej niż znakomite przedstawienie, gdyż kiero
wała nim koncepcja Tartuffe'a nie znana sce
nicznym dziejom tej komedii, a s.tanowiąca wy
jątkowo głęboką jej interpretację." 

Na scenie ucieleśniał się Tartuffe według kil
. ku formuł uzasadnionych, lecz w każdym przy

padku zastanawiająco jednostronnych. 
U Moliera był na pewno farsowy, ale jak da

lece? Francuscy odtwórcy tej postaci w XVIII 
wieku... uznawali tylko inter·pretację skrajnie 
farsową... Pierwsze dziesięciolecia na-stępnego 
wieku popadły w prze-sadną dystynkcję kla-sy
cyzmu, po czym naturalnym biegiem rzeczy, 
Tartuffe stał się romantycznym czarnym charak
terem. Z czasem osiągnięto kompromis między 
bujnością farsy i klasycznym umiarem. Zmy
słowy, jowialny, rabelaisowski, sympatyczny, 
mimo braku skrupułów Tartuffe Frenkla i Zel
werowicza •należy do tej tradycji. Ale w historii 
teatru znalazł też miejsce niechlujny i agresyw
ny brutal Lucjana Guitry, demoniczny typ stw.o
rzony przez Jaracza i udręczony grzesznik Jou
veta - najbardziej skomplikowany i najmniej 
przekonywający Tartuffe wszystkich czasów, 
człowiek wier.zący i słaby, który ulegając zmy
słom stacza się coraz niżej. 
Każdy rys tej postaci, uwydatniany przez jej 

odtwórców ... ma oparcie w tekście i mieści się 
w klimacie sztuki, ale wszystkie naraz -są nie do 
przyjęcia. 

To bogactwo, w którym reżyiser musi VllYbie
rać, jest zarówno rezultatem taktyki polemicz
nej Moliera, jak też normalną cechą arcydzieł 
rozmaicie konkretyzujących się w zależniości od 
gustów i zainteresowań epoki". 

„Witold Skaruch wybrał koncepcję niezmjer-
• nie oryginalną, doskonale odpowiadającą warun

kom •zewnętrznym i aktorstwu odtwórcy głównej 
roli, koncepcję, która nowoczesnemu widzowi 
najlepiej odsłaniia dynamdzm świętoszka. Tartuf
fe nie jest obżartuchem czkającym z przejedze
nia, pospolitym łowcą ipos.aigów i darowizn, na 
pół świecką, na pół duchowną postacią wywo
dzącą się przede wszystkim z tradycyjnej satyry 
antyklerykalnej. Jest obłudny, zmysłowy, per
fidny, ale szykowny, obły, opanowany, nowo
czesny, bez anachronizmu (i bez zadzierania z 
tekstem, bo już Lemaitre zauważył, że między 
prezentacją Tartuffe'a dokonaną przez Dorynę 
a jego bezpośrednią obecnością istnieje u Mo
liera ciekawa rozbieżność). Ignacy Gogolewski 
stworzył w tej Doli postać, która nie tylko w pol
skiej historii scenicznej Świętos~a stanowi wy
darzenie, ponieważ dotąd Tar•tuffe był tak in
terpretowany tylko na płaszczyżnie powieścio
pisarstwa - w „Czerwonym i czarnym". 

Interpretacja stwor.zona przez Stendhala, któ
rej zasadniczą myśl odnajdujemy w inscenizacji 
Skarucha, wydobywa z komedii Moliera ten 
moment, który pozwolił jej niezależnie od aktu
alnych zaczepek i aluzji, wejść najgłębiej w rytm 
historii społecznej. 

' . 
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Julian Sorel to przede wszystkim ... nowoczes
ny ~rnrierowicz, który wyszedłszy z ludu, prze): 
muJe w drodze do sukcesu życioweg•o moralnosc 
klas. posiadających. Religia, kobiety, szantaż są 
dla niego narzędziami jednakowej wartości". 

„Oczywiście, analogie między powieścią Stend
hala i katowickim „świętoszkiem" dotyczą tyl~o 
zasadniczego kierunku interpretacji. KoncepcJa 
reżysera i Tola tytułowa są tak oryginalne i sa
mowystarczalne, jak tylko można sobie życzyć. 
Trzeba by ,parę razy obejrzeć ten spektakl, żeby 
opisać niezrównaną finezję i bogactwo środków, 
którymi Gogolewski stworzył niezapomnianą 
postać obleśnego i zimnego drapieżnika. Obsada 
pozostałych ról, reżyseria i scenografia, stylowa 
bez archeologii, dały Tartuffe'owi tło bogate 
i harmonijne. Elmira (Bogumiła Murzyńska), 
żółta, ruda i pomarańczowa, w zestawieniu z dy
styngowaną czernią i białym kołnierzem swojego 
adoratora, świetnie wydobyła dwuznaczność roli, 
potwierdzając tezę GU1stawa Michaut, że nało
żyły się w niej dwie postaci - frywolna Elmira 
z trzyaktowego świętoszka, gdzie prawdopodob
nie tylko przyprawiała rogi Organowi, oraz cnot
liwa matrona, w wieku przedkanonicznym, któ
rej Molier potrzebował w następnych aktach, -
Orgon (Tadeusz Szaniecki), Pani Pernelle (Zofia 
TrusZikowska), Doryna (Elżbieta Bajon) i słusz
nie uwydatniony oświeceniowy rezoner sztuki 
Kleant (Bogdan P•otocki) mówili i grali w spo
sób, który widownia przyjmowała bardzo za
służonymi oklaskami. 

Mniejsze role, najeżone u Moliera swoistymi 
trudnościami - Marianna (Maria Stokowska), 
Damis (Tomasz Marzecki), Walery (Krzysztof 
Misiurkiewicz), Pan Zgoda (Mieczysław Jasiecki) 
- potwierdziły aktywność myśli reżyserskiej 
i znaną troskę Teatru śląskiego o zespół jako 
całość". 

„Teatr" nr 12, 1973 

WITOLD FILLER 

„Kalendarz każe w tym roku kochać Moliera .. . 
że zaś inscenizatorzy zdążyli już aktorów odu
czyć s·amodzielności, więc choć kalendarz każe, 
nie bardzo ma kto Moliera kocbać. Smutne to, 
ale prawdziwe. Mimo iż Natanson twierdzi, że 
jest inaczej. Widać w swej żarliwej wierze ge
niusz Moliera dostrzega możliwości tam, gdzie 
inni spektatorzy widzą głównie zmarnowane 
szanse. 

I oto olśnienie! Szansa zamieniona w barwny 
teatr. 

Dokoniali tego Witold Skaruch i Ignacy Go
golewski, dokonali w teatrze, który rośnie w 
tym sezonie z premiery na premierę. Błyskotli
wie zaliczonym egzaminem z Moliera dowiódł 
katowicki Teatr im. Wyspiańskiego, że jest już 
sceną akademicką . (a termin ten jestem skłonny 
uważać za komplement coraz częściej, gdy pa
trzę na inflację quasi-eksperymentów i pseu
donowator-stwa). Akademicki nie musi bowiem 
oznaczać, że nudny, że stereotypowy. Molierow
ski „świętos.zek" w katowickim teatrze ukazuje 
nieoczekiwanie nowe możliwości interpretacyj
ne w tekście, który czytali . już przecież Solski, 
Jaracz, Zelwerowicz. Gogolewski odrzucił ich 
styl lektury, pod reżyserskim okiem Skarucha 
zagrał Tartuffe'a amanta. Ale nie obciążonego 
kompleksami dostojewszczyzny i chorą wy
obraźnią Castorpa - jakim go w \Swej trans
krypcji widział Jerzy Adamski (spektakl w war
szawskim Teatrze Kameralnym). Tartuffe, któ
rego gra Gogolewski, jest amantem prawdziwym. 
iPodkreśla to już kostium: mniej strojny niźli 
u otoczenia, bo taką różnicę narzuca tu sama 
kondycja -społeczna postaci, ale skrojony modnie, 
a noszony z elegancją i gracją. Elegancki Tar
tuffe wyjaśnia - do tej pory zawsze przyjmo
waną na autorskie słowo honoru - okoliczność, 
skąd ta ~łyi;kawiczna kariera tej jawnej kreatu-



ry. P oprzednicy Gogolewskiego, z reguły obleśni 
i zaślinieni, mogli swe konkiety tłumaczyć je
dynie głupią bigoterią swych protektorów, pan·i 
P ernelle i pana Orgona. Ten Tartuffe mógł pro
t ektorów po prostu olśnić: taki przystojny, a taki 
nabożny ! 

P odobna koncepcj a r'oli tytułowej stwarza za
tem w tym przedstawieniu szansę nowych barw 
również u partnerów Tartuffe'a. Orgon nie musi 
być j uż głupkowatym, bo może być po pr ostu 
olśnionym. Olśniona i oczarowana jest także 
zacna matrona, pani Pernelle. Oczarowana jest 
nawet synowa matrony; a żona Orgona, śliczna 
Elmira. W tradycyjnych odcrzytaniach · patrzyła 
ona z odrazą na oślizłe zaloty niewczesnego ado
ratora - na flirt , czy nawet romans ze ślicznym 
panem Tartuffe jest Elmira od r azu gotowa. 
I 'oto okazuje się, ile ten Gogolewski narozrabiał 
przez prosty fakt, że lubi na scenie być aman
tem. Jego elegancki świętoszek; bez żadnych 
naddatków tekstowych do przekładu Boya, oka
zuje nowe oblicze bohaterów, z pozoru znanych 
aż po znudzenie, zaś sam staje się prototypem 
stendhalowskiego J uliana Sorela. Tyle, że śmie 
lej kor zysta z oręża demagogii. Stąd sukcesy 
os iąga więk,sze. I stąd większy wym iar jego fi 
nałowej klęski. 

Spektakl ten jest przykład em inteligentnej 
pracy całego zespołu aktorskiego ansamblu. No
we możliwości wyzyskali do pełnych ich granic 
Zofia Truszkowska (pani Pernelle), Tadeusz Sza
niecki (nareszcie Orgon grany bez zwyczajowej 
głupkowatości) , Elżbieta Bajon (błyskotliwa Do
r yna) , Bogumiła Murzyńska (pełna powabów i 
dowcipu Elmira). I oczywiście Ignacy Gogolew
ski - prawdziw ie znakomity ! I jeszcze inter e
sująca, ze · starych rsztychów przerysowana sce
nografi a Hanny Volmer." 

„Kultura" nr 21, 1973 

BOLESŁAW SUROWKA 

„Norm alny Tartuffe, do jakiego już przyzwy
cza iliśmy s ię w najrozmaitszych inscenizacjach 
świętosz,ka .. . to facet, o ile można się tak wy
razić , obleśny, obskurny i nieraz wprost po~ 
kraczny. W ogóle taki, który n ie potrzebuje spe
cjalnego uzasadnienia w swojej jakże osławionej 
(od tr~ystu paru lat) działalności scenicznej. by 
budzić powszechny wstręt w domu pana Orgo
na ... Tartuffe, w jakiego się wcielił Ignacy Go
golewski, był zupełnie inny. To był - po prostu 
- zimny drań . I to zimny drań pełen jak iegoś 
dziwnego uwodzicielskiego uroku i takiego znie
walaj ącego sposobu bycia... że dopiero można 
zrozumieć , dlaczego ten poczciwy i chyba znowu 
nie taki bardzo głupi Orgon ... dał się aż tak 
owemu Tartuffowi opętać. Bo samym zgrywa
niem s ię tegoż Tartuffe'a na bigoterię i dewocję 
n ie można tego wytłumaczyć. Musiał tu właśnie 
wchodzić w grę przede wszystkim ów urok i spe
cyficzny wdzięk, dzięki którym w ogień za Tar
tuffem poszedłby przecież nie tylko Orgon, ale 
i sroga P ani P ernelle ... 
Mało t ego. Tartuffe w, tym wydaniu jest cał 

k,owicie zrozumiały, gdy zaczyna brać się do 
\!wodzenia Pani Orgonowej. Normalny, czyli 
pokraczny i obleśny Tartuffe wychodzi przy ta
kich zalotach z reguły na śmiesznego durnia, 
któremu j uż zupełnie w głowie się przewróciło. 
Tymczasem tenże Tartuffe.. . przystojny i pełen 
owego specyficznego uroku... może ostatecznie 
li czyć na .to, że mu taka kobieta, jak Elmira, 
ulegnie ... 

Zimne draństwo Tartuffe'a objawia się jednak 
nie tylko w owym bezczelnym posługiwaniu się 
swoim specyficznym wdziękiem , okraszonym 

'miną niewin iątka i pobożnisia, lecz również i w 
ukrytej - którą jednak zdradza w odpowiednich 
m omentach stalowe i bezlitosne spoj rzenie i ka
mieniejąca twarz - żądzy posiadania i bez
względnej mściwości. Toteż gdy wreszcie <locho-
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dzi, po zdemaskowaniu świątobliwca do gry 
w otwarte karty, Tartuffe nie tyle zrzuca swą 
dotychc_za~ową_ maskę, ile pozwala - i to z 
prawdziwie łaJdacką satysfakcją - na komplet
ne wydobycie się na jaw tego, co do tej pory 
ty~ko od czasu do czasu w jego spojrzeniu i mi
mice dyskretnie, ale jakżeż w ymownie, się za
znaczało. 

_Je?nym słowem Tartuffe w tym znakomitym 
UJęcm J?rzez Gogolewskiego nie tylko był bardzo 
n?WY . i . bardzo oryginalny, ale równocześnie 
UJawmaJący ze szczególną wnirkli,wością owo 
pon1;1.re a baTdzo groźne niebezpieczeństwo , 
tkwiące w tym świętoszkowatym charakterze. 

„Rzecz prosta, kreacja Gogolewskiego domino
wała w całym spektaklu, ale była - co z należy
tyJ? uz_naniem trzeba tu . podkreślić - jedynie 
pnma inter pares ... Bo ws zystkie inne role, też 
pięknie wycyzelowane twor.zyły równie piękne 
partnerstwo dla roli tytułowej . " 

„Dziennik Zachodni" z 1973. 

IRENA T. SŁAWIŃSKA 

„Z wystawionych po wojnie w teatrach pol
s~ich komedii Moliera (203 inscenizacje) naj
większym powodzeniem cieszył się świętoszek: 
miał 46 realizacji scenicznych. Za życia poety 
s~tu~a t~, należąca do najbaTdziej cierpkich, 
osmieszaJąca obłudę religijną , dwulicowość i 
?ogmaty_zm, ściągnęła na Moliera lawinę ataków 
ł przelezała 7 lat, nim ją się udało wystawić ... 

Grany tak często w teaitrze świętoszek przy
ciąga dzisiaj publiczność przede ws zys·tkim naz
wiskiem solisty. Tartuffe'a grali najwięksi ak
torzy, na scenie polskiej wsławił się tą rolą Ste
fan Jaracz, przedistawiali ją Ludwik Solski i 
Aleksander Zelwerowicz. 

Katowicki Świętoszek ma również znakomi
tego solistę: Tartuffe'a gra Ignacy Gogolewski. 
Zapowiedź tej Toli sugerowała , że Gogolewski 
przestawia się z nagła na role charakterystycz
ne. Prnyzwyczajono nas przecież do Tartuffe'ów 
jako obleśnych staruchów. Gogolewski pozostaje 
niemal bez charakteryzacji, nie wkłada ciężkich 
ludw~kowskich loków, nie oszpeca się, jest mło
dym, pociągającym mężczyzną , tyle że podkre
ślającym pewien dystans i ascezę, gdy zjawia 
się w pałacu pełnym• pięknych kobiet... Powoli 
odsłania swoją kabotyńską maskę, ale jego świę -
toszkowatość nie jest nigdy d osłowna ... To gracz 
świadomy, a więc o wiele groźniejszy .. . 

Rzadko się zdarza w teatrze, by przedstawienie 
pochłaniało bez resz,ty - i przynosiło pełne od
pr_ęż.::nie. widzowi. Świętoszek narpTawdę rozpro
mienia, Jest sztuką, do której pragnie się wró
cić" . 

„Trybuna Robotnicza" z 18.V.1973 

W czerwcu br. katowiccy aktorzy gościli w 
Czechosłowacji z dwiema sztukami: „Kronikami 
króle"'.skimi" ~anlstawa WyspiańSkiego , w opra
cowaniu Ludwika Rene (wystawionymi na jubi
l~usz„ 50-l~cia Teatru Śląskiego) i „świętosz
kiem Mohera (premiera - 11.V.1973). 

Obydwa przedstawienia wzbudziły wielkie za
interesowanie czeskiej publiczności i zostały wy
soko ocenione przez krytyków. Oto dwa głosy 
z PTasy czeskiej , dotyczące katowickiej inscen i
zacji „świętoszka" . 

VLADIMIR HROUDA 

świętoszek Moliera w reżyserii W. Skarucha 
"". scenografii H. Vohner, u'ka1z:ał nrowe spojrze~ 
me na sztukę. Wyłania się z niego znane stwier
dzenie, że Molier wymaga aktora i Molier po
trzebuje aktora. Właśnie tu ujawniło się wy
bitne aktorstwo Gogolewskiego, odtwarzającego 
główną postać. W świętoszku s~worzył znako-



mitą postać amanta ... Jest ubrany skromnie, ale 
bardzo elegancko. Podbija serca swoich bogatych 
chlebodawców. Jego skromne ubranie wynika 
z jego położenia. Takie ujęcie daje nowe moż
liwości i rozwija złożoność psych<>logiczną głów
nej postaci. Pokazuje inne <>blicza bohatera i je
go otoczenia. 

W pracy reżyserskiej i aktorskiej, ukazującej 
wielkie bogactwo środków artystycznych, widać 
dążenie zespołu do teg-0, by przybliżyć sztuki 
klasyczne do dnia dzils iejszego, konfrontować je 
z dzisiejJSzym widzem i pokazać, że zawarte w 
nich myśli mają wartość i dla wśpółczesności". 

„Rude Pravo" z 27 .Vl.1973 

„Słynnego Tartuffe'a zobaczyliśmy .w •reżyserii 
W. Skarucha i scenografii Hanny Volmer. Insce
nizacja udowadnia, że akt<>rzy polscy potrafią 
grać Moliera, że potrafią rozsmakować się w je
go komediowej żywiołowości i dowcipie, że po
trafią wyczuć w roztańczonym ruchu nawiązanie 
do komedii dell'arte, przenikającej dzieło Mo
liera. Tartuffe w kreacji I. Gogolewskiego - to 
jest kulturalny amant, który wie, co to galante
ria i obycie towarzyskie, który równocześnie po

. trafi stanąć ze szpadą w ręku przeciw nieprzy-
jacielowi. 

Gogolewski ukazuje swojego świętoszka z ca
łym wachlarzem słodkich słów, uśmiechów, jego 
hipokryzja ma <>blicze kulturalne, pasuje do ele
ganckiego domu Orgona, w którym pan T. Sza
niecki jest trochę wie-jskim szlachcicem, wokół 
którego krąży wytworne towarzystwo - łącznie 
z jego żoną Elmirą , którą gra z kobiecą kokie
terią B. Murzyńska. 
Cała inscenizacja jest czysta w stylu, precy

zyjna, delikatna w środkach i dowcipna w po
mysłach . 
Wielką rolę zaprezentowała widzom E. Bajon, 

grająca całą parą swoją Dorynę, wyjętą niemal 
z komedii dell'arte. Tyle jest w niej swobody 
gestu, wynalazczości mimicznej, aktorskiego 
dowcipu i dynamiki. Wielka waga, jaką przy
wiązywano do opracowania każdej roli, spra
wiła, że nawet mała figurka wożnego sądowego , 
grana przez M. Jasieckiego, stanowiła w kon
tekście spektaklu uroczy, humorystyczny akcent". 

„Ludovii Demokracie z 28.Vl.1973 

REDAKCJA PROGRAMU 

WILHELM SZEWCZYK 

OPRACOWANIE GRAFICZNE 

ZENON MOSKWA 

•• 

PROJEKTY KO STIUMÓW DO ŚWIĘTOSZKA 
ZAMIESZCZONE W PROGRAMIE 

HANNY VOLMER 

REPRODUKCJE WYKONAŁ 

JACEK SINGER 

I I 

Inspicjent BOLESŁAW W A WROS, Sufler MI
ROSŁAWA KRAWCZYK, Kierownik t echniczny 
BOGDAN CHOMIAK, Kierownik sceny ERYK 
JANECKI, K ierownik oświetlenia STANISŁAW 
HOŁÓWKA , Kierownicy pracowni teatralnych: 
krawieckiej męsk i ej ALOJZY BLUKACZ, 
krawieckiej damskie j HELEN A THIENEL, pe
ruka l"lskiej ZOFIA JANKOWSKA, stolars kiej 
ROMAN SZCZEPAN, m alarskiej i m odelarsk iej 
KONRAD CUDOK, tapicerskiej JERZY RAJWA. 

ZGK 1419/2/73 2000 M-9 



I 
KATOWICE! 

GENA Zt 7,-


