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Kierownik Biura Organiz.acJi Widowni : .Jadwiga Sliwil'lska 
Kierownik Działu Reklamy : Elżbieta Ciółkowska-Cwik 
Koordynator pracy artystycznej : Krystyna Luty 
Kierownik techniczny: Józef Musz.yl'lski 
Główny elektryk : Zygmunt Szymankiewicz. 
światło: Wojciech Burz.yl'lski . Zbigniew Charzyl'lski 
Główny akustyk: Krzysztof Wierzbicki 
Dźwięk: Jacek Pclkowski 
Brygadier sceny: Eugeniusz Kupnit•wski 
Garderobiana: El żbieta Jóźwiak 
Rekwizytor : Zenon Miszewski 

Zdjęcia z prób sytuacyjnych : 
na okładce : <od lewej) Jerz~- B1e leC' ki (Orgon), Teresa Kwia tkows ka 
lElmiral , Tartuffe (.Tac:ek Mąka ) 

llalina Rabe1 .da (Oo rv na ), .\ndrzej Stendel <Dam1s l 

Kierownicy pracowni : 
perukarskiej - Jadwiga Foryszewska 
fryzjerskiej - Wanda Bol'lkowska 
krawieckiej damskiej - Lucyna Pstrąg 
krawieckiej męskiej - Sławomir Krokwa 
malarsko-modelatorskiej - Mirosław Łakomski 
stolarskiej - Stefan Chłopkowiak 
szewskiej - Jan Gajewski 
ślusarskiej - Wieslaw Rulkiewicz 
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Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Płocku 
00- 400 Płock, ul. Nowy Rynek 11 

Dyrektor N3czelny i Artystyczny: Tomasz Grochoczyński 
Kierownik Literacki: Bohdan Urbankowski 
Kierownik Muzyczny: Władysław Igor lfow.ilski 

MOLIER , 
SWIĘTOSZEK 

1 OO PREMIERA 

Przekład: BOHDAN KORZENIEWSKI 

Muzyka: JAN SEBASTIAN BACH 

Reżyseria: MACIEJ DZIENISIEWICZ 
Scenografia: TERESA DAROCHA 
Opracowanie muzyczne: WŁADYSŁAW IGOR ICOWALSKI 
Asystent reżysera: EW A· CICHOCKA 
Inspircjent: JADWIGA MIERZYŃSKA 

Obsada: 
Pani Pernelle, matka Orgona - ZDZISŁAW A BIELECIL\

Orgon, mąż Elmiry - JERZY BIELECKI 
-PIORICOWSKA 

Elmira, żona Orgona - TERESA- ICWI.\TICOWSKA 
Damis, syn Orgona - ANDRZEJ STENDEL 
Marianna, -córka Orgona-SABINA STUDZIŃSKA-

-SI CINSK A 
Walery, zalotnik Marianny - ANDRZEJ CZAPLARSKI 
Kleant, szwagier Orgona - KAZIMIERZ TAŁAJ 
Tartuffe, świętoszek -- JACEK MĄK!\ 
Doryna, pokojówka Marianny - H.\LIN!\. RABEND _\ 
Pan Układny, woźny- WŁ!\DYSL!\.W MADEJ 
Oficer Gwardii - ZYGMUNT WIADERNY 
Flipoh, służąca pani Pernelle - MIROSV\WA MIKlJŁA-

POŁATYNSKA 

Wawrzynie-e - KRZYSZT,OF CZEICAJEWSKI 

Premiera 27 października 1985 r. 

Marta Berowska 

Przed setną premierą 

Jako setną, jubileuszową premierę teatr ]Jasz propo_nuje 
Państwu najlepszą komedię świa_ta. Nim jednak opowiemy 
o niej i jej autorze - garść refleksji i cyfr z okazji .tego ju
bileuszu. 

Zacznijmy od przypomnienia: Teatr im. J. SzaniaWskiego 
w Płocku rozpoczął swą działalność 12 stycznia 1975 roku pre
mierą Krakowiaków i górali Wojciecha Bogusławskiego w re
żyserii pierwszego dyrektora - Jana Skotnickiego. Przedsta
wienie okazało się sukcesem, którego sam teatr długo nie mógł 
przelicytować . Prócz 40 przedstawień w siedzibie, odbyły się _ 
jeszcze 2 w amfiteatrze, w uproszczonej scenografii, lecz, _za to 
z rozbudowanymi partiami tane:::zno-wol<.alnymi. Powstało 
w ten sposób widowisko, które znawcy porównywali z legen
darnym już, przedwojennym wystawieniem Wesela na Kur
piach księdza Władysława Skierkowskiego. Szacunkowo obli
cza się, że ten Cud mniemany obejrzało ·ponad 26 tysięcy wi
dzów. Dopiero grana w sezonie 1976/77 Zemsta Aleksandra 
F:redry osiągnęła większą ilość przedstawień: 47 spektakli dla 
17 076 widzów. Szlagierem kolejnego sezonu była również pol
ska komedia - Tato, tato sprawa się rypła Ryszarda Latki (41 
przedstawień, 13 080 widzów) . Ze sztuk autorów obcych naj
większym powodzeniem cieszyła się komedia Marc~la Mithois 
Madame Coco (12 555 widzów, 45 przedstawień) oraz Johna: 
Patricka Każdy kocha Opalę, którą obejrzało 11 281 widzów 
podczas 39 spektakli. 
Ktoś mógłby w tym miejscu zauważyć, że nie_ był to re-per- · 

tuar najambitniejszy, że wymienione tytuły nie wystawiają 
najlepszej oceny t€atmwi. Tak nie jest. Teatr płocki od początku 
proponował sztuki ambitne-, był w repertuarze- i S-zekspir Romeb 
i Julia) i Słowacki (Kordian) i nawet Witkacy (Szewcy) tyle, 
że nie znaleźli zbyt wielkiego uz'nania u widzów. A powodzenie 
tytułów, które wyliczyłam uprzednio, tych wszystkich Tato„ ta
to czyMadame Coco wystawia świadectwo nie· tyle t€atrowi co 
widowni. Widza trzeba było dopiero wychować, oswoić ze 
współczesną dramaturgią - i to zadanie teatr w ciągu lat kil
ku spełnił. Nie była to praca lekka. 

Od czasu pierwszego przedstawienia do dzisiaj teatr „wy
produkował" 99 premier, dał łącznie 2 555 przedstawień, które 
obejrzało 693 660 widzów. Oznacza to ogromny wysiłek teatru 
(10 premier rocznie!) i... znacznie mniejszy ~ubliczności. Bo ze 
statystyki tej wynika, że przeciętny płocczamn bywa w toot~ze 
rzadziej niż raz na rok, przedkładając nad teatr krotochwile 



w rodzaju programu telewizyjnego i owe tradycyjne zaba~vy 
l1.:1du polskiego, dzięki którym mi.:1Sto Płook przekroczyło li~bę 
100 tysięcy mies7Jkańców. 

Mimo że teatr płoc~i przez cały czas był jednym z naj
mniejszych w Polsce (przeciętnie 22 aktorów w sezonie), to jed
nak odniósł sukcesy nieproporcjonalne do wiel,kości, stał się 
sceną, o której się mówi. Sukcesy te"· nadeszły ipo kilku latach 
pracy; po zainstalowaniu -się w Płocku tzw. „ekipy romantycz
nej'', której przewodzili następcy Jana Skotnićkiego, dyrekto
rzy: Andrzej M. Marczewski (1981-82) i Jerzy Stępniak 
(1982~1985). Krytyka i publiczność .przychylnie przyjęła wy
pracowany przez Andrzeja Marczewskiego i Ęk>hdana Ur<ban
kowskiego program Teatru Romantycznego, a zwłaszcza jego 
wizyjne, pełne rozmachu realizacje. Najgłośniejsza z nich -
·Mistrz i Małgarzata Bułhakowa w adaptacji i reżyserii Andrze
ja Marczewskiego okrzyknięta została wydarzeniem nr 1 kato
wickiego festiwalu 1981 r, i zyskała realizatorom nagrodę ty~ 
godnika Przyjaźń. Sztuka ta wystawiona była 68 razy a obejrza
ło ją 27 400.widzów. Jeśli weźmiemy pod uwagę szczupłość zes
iJ:Ołu aktorskiego, zrozumiemy, jak trudnym zadaniem była re
alizacja tej sztuki. Aktorzy grali w ni~j 5 godzin z jedną tylko 
przerwą, niektórzy .po 3-4 role. · 

Ogromnym poWQdzeniem cieszyły ·się także bliskie miste-
riom wystawienia sztuk Karola Wojtyły: 

Przed sklepem jubilera (reż. A. M. Marczewskiego) - 12 535 
widzów, 55 przedstawień oraz 
Brat naszego Boga (reż. A. M. Marczewskiego przy współ:.. 
pracy J. Stępniaka) ~· 13 412 widzów, 45 przedstawień. 

_ Wydarz:eniem sezonu 1984/85 była okrutna ·baśń dla doros
łyc;h Bohdana Urbankowskiego Chłopiec, który odchodzi 
(13 486 wi<;IZów, 43 przedstawienia) . . 

Znakomite recenzje uzyskali też Oni Witkacego w reży.serii 
A. M. Marczewskiego przy współpracy J. Stępniaka ((22 s~ek-· 
takle, ponad 6 tys. widzów). Niestety - sztuka ta, wykorzystu
jąca ogrom sceny i sal~ teatru ,płockiego, mogkl być grana z po
wodzeniem jedynie w siedzibie. Próby przeniesienia jej na inne 
sceny, m.in. na niewielką scenę feistiwalu opolskiego, skończyły 

. się klęską . 
Z komedH największym powodzeniem cieszył się, nie wy

grany do końca Cfemny grylaż Dobrowolskiegx> i Tyma w re
żyserii Jerzego Dobrowolskiego (32 'spektakle, 10 925 widzów). 

, Większą frekwencję uzyskała jednak J:<.omedia Skowrońskiego 
W czepku u'rodz011a - 38 spektakli, 11 069 widzów. 

·Przy teatrze im. Szaniawskiegx> funkcjonuje -też mała scena 
(cid i9Bl r. zmna „Sceną 81"). NajwiękBzym jej wydarzeniem 

·były Rozmowy z !<!ztem Moczarskiego (w adaptacji B. Urbai:
kowskiego i i:eżyserii K. Tałaja), które dbejrmło około 3100 wt-

dzów podczas 43 przedstawień. Na drugim miejscu uplasowały 
się Białe noce Dostojewskiego (reż. M. Wortman) - 41 przed
stawień, 2610 widzów. 

Obraz pracy teatru 'byłby niepełny, gdyby ix>minąć przed
stawienia dla dzieci. Rządzą się one odrębnymi prawami, sta
nowiąc sceniczne „państwo w państwie". Bardziej liczy Eię tu
taj „teatralność" - efekty i efekciarstwo, rozmach i kolor, pe
rypetie · zmieniającej się jak w kalejdoskopie akcji. Dla aktorów 
jest to ciężki egzamin wymagający nie tylko talentu, le::z także 
poczucia humoru, daru impI"Qwizacji i znakomitej kondycJi fi
zycznej. Również i ten egzamin zdali płoccy aktorzy „na pi:ąt
kę", tworząc w ciągu tych 10 lat kilkanaście znakomitych spek
takli dla najmłodszej widowni miasta. Największą ilość przed
stawień, aż 11.f, miała wyreżyserowana przez J. Stępniaka baśń 
Andersena Królowa śniegu. Na kolejnych pozycjach znalazły 

-się Czarodziej ze Szmarag.dowego Grodu L. Franka Bauma 
(w reżyserii Lewina Goffa ('iO spektakli) i Czarodziejskie krze
siwo Andersena - 62 spektiakle. Trudno dzisiaj zrekonstruować 
opinie najmłodszej widowni, dorośl1 - nawet po latach - naj
cieplej wspominają tę ostatnią realizację. 

Jeżeli pierwsze pięciolecie teatr poświęcił głównie na , zdoby
wanie publiczności Płocka, to w ciągu drugiej pięciolatki zaczę
·1a Eię ekspansja poza miasto, w Polskę i w końcu w Europę. 
Teatr pokazuje swe spektakle na festiwalach w Toruniu i 
Wrocławiu, w 1981 r. Czarodziej ze Szmaragdowego Grodu 
uzyskuje II nagrodę Festiwalu Sztuk Dziecięcych w Wałbrz~
chu, a spektakl Przed sklepem jubilera podbija warszawską wi
downię, uzyskując znakomite re::enzje. W tym sąmym 198~ .r. 
widowisko Mistrz i Małgorzata wygrywp bezkonkurency1nre 
Festiwal Sztuk Rosyjskich i Radzieckich w Katowicach: Po 
przejściowych per~urbacjach przełomu 1981/82 na_dchodz1 se
rori następny, a z nim spektakle Brat naszego Boąa i pełne suk~ 
cesów tournee po Belgii. W tym samym sezome teatr pło::k1 
zaznaczył swą obecność na festiwalu teatrów satyrycznych w 
Zagrzebiu. Jedną z głównych nagród „Dni .satyry" - maskę 
„Złotego śmiechu" otrzymała Teresa Kwiatkowska za rolq 
Myszki w komedii W czepku urodzona. 

Ludzie naszego teatru dali się także poznać jako teoretycy. 
Na poświęconym sztuce teatralnej odbytym w 1983 roku _rod 
patronatem UNESCO kongresie w M~ntrealu ~ysoko o~emo_"le 
zostały referaty reprezentantów Polski : Andrzeja ~arczewsk1e
go Człowiek wobec pytań podstawowych (S?Otkame z drama
turg.ją Woj.tyły) i dra Bohdana Urbankowsk1ego Teatr roman
tyczny. Grariice i przekraczanie gra11ic. Refer_aty t~ zost~ły za
miesŻCzone w specjalnym numerze kwartalmka Dialectics and 
Humaniśm. 



Wydarzeniem na ska.lę ogólm)polską był wresz<'ie - urz::i
ę,iony w lutym 1985' roku z okazji X-lecia - przegląd najci~
kawszych sztuk zrealizowanych przez nasz teatr. PrzeS?ląd te:i. 
zyskał wysokie oceny krytyki, która specjalnie wyróżniła sztu
kę Chopiec, który odchodzi Urbankowskiego, a także Onych 
Witkacego. Szeroko dyskutowana była także zrealizowana 
przez Romana Kordzińskiego, Nie-boska komedia Krasińskiego. 
Wśród wielu pozytywnych głosów znalazł się nawet taki; -który 
w-yZej stawiał płocki „festwal jednego teatru" od ogólnopol
skiego festiwalu dramaturgii · współczesnej we Wrocławiu. Jest 
to ocena niewątpliwie . na wyrost, ale takie oceny zobowiązują. 

Z takim dorobkiem i z takimi zobowiązaniami teatr kończy 
pierwszą setkę swoich premier. Jako ostatnią w tej · !::etce -
już i:od patronatem nowego dyr.ektora, Tómasża Grochcczyń
skiego - p.roponujei;ny Państwu n~jlepszą komedię świata, 
~tukę Moliera• Swiętoszek. . 

Marta Bero.wska 

Bohdan U rbankowski 

Prawda i plotki o Molierze 
Godne uwagi._ iż dwaj najwięksi dramaturdzy świata, Szekspir: i 

~olier', byli jednocześnie największymi praktykami teatru: nie tylko 
pisali sztuki, lecz także reżyserowali, a nierzadko grywali w nich na 
scenie. Ostą~nęli ~ ten sposeb mistrzostwo i swoistq swobodę twórczą, 
jakiej nie uzyskaliby nigdy pracując tylko przy biurku. 

Ale nie t;.:lko pod tym względem losy ich są podobne. Lączy ich
fakże to, że w biografii Moliera jak i w życiorysie Szekspira, więcej 
.jest znaków zapytania niż pewników. Jakby samo przeznaczenie chcia
ło, by obaj żyli tylko w swych dziełach - tozmienieni na tłum wy-:: 

myślonych przez siebie postaci. .. 
W przypadku Moliera pierwszym znakiem zapytania jest już data 

urodzin. Wiadomo, że syn królewskiego tapicera Jan Baptysta Poquelin 
(tak brzmiało prawdziwe nazwisko przyszłego geniusza). został ochrz
-czony 15 stycznia 1622 roku w kościele św. Eustachego w Paryżu. Kie
dy jednak. przyszedł na świat - nie wiadomo. Plotkarze utrzymywali, 
iż miał urod'zić sie ·jeszcze przed ślubem swoich rodzic6\'.v, ti . przt>d 
27 kwietnia 1621 roku. My Jednak nie wierzymy plotkarzom i wolimy 
zaufać historykom, którzy ustalili, że Molier urodził się albo w roku 
1622, albo w 1621, nie wcześniej jednak niż w 1620. Jako miejsce uro
dzin wymienia się „dom pod małpami" przy ulicy św. Honoriusza·. 
Fakt iż przyszły Wielki Prześmiewca urodził się właśnie w gmachu 
ozdopion)·m rzeźbionym drzewem, po którego gałęziach skakały rzeź
bione małpy przysporzy! . wiele uciechy przeciwnikom dramaturga. .~u rt1-et Moliera 



Brak miejsca uie p<~ z.wala na zbyt szcze~ółową prezentację życio

rysu Mo1iera. Ograniczmy się więc do faktów, które miały jakieś 

związki z twórczością. Pierwszym, koniecznym ale nie wystarczają
cym było to, że się urodził, drugim ... Tu właśnie zaczynają się kłopoty, 

bowiem na temat rodziny królewskiego tapicera zachowało się zbyt 
wiele plotek a zbyt mało przekazów pewnych. Musimy zatem znowu 
zachować się jak historycy i pominąć milczeniem opinię, iż szczod
rośc nie była największą z zalet ojca pisarza (miał on służyć synowi 
za model przy tworzeniu Harpagona); przemilczmy też plotkę głoszącą, 
iż młoda macocha Moliera służyła pisarzowi za wzór żon, które nie 
chcjały przemęczać swoich starszych mężów. Plotka ta naszym zdaniem 
jest pseudonaukowa - mnoty byty ponad potrzebę. Gdyby bowiem 
Moi'ier szukał wzoru takiej, pełnej polotu kobiety ... znalazłby go we 
własnej (lub cudzej) sypialni, w osobie własnej żony - m!odszej o lat 
dwadzieścia Armandy z domu Bejart. 

Pominąwszy powyższe plotki przyjmujemy iż drugim istotnym fak
tem wiążącym życie z twórczością był rodzony dziadek Moliera, czyli 
ojciec- jego matki - Ludwik Cresse. On to bowiem prowadził wnuka 
to do Hotelu Burgundzkiego w którym _ ~rywala najlepsza z trup 
teatralnych Francji, to do Teatru na Bagnie gdzie obficie grano Cor
neille'a, to wreszcie do bud jarmarcznych, w których WY,Stępowali 

mimowie, komicy i wędrowni aktorzy odgrywający farsy i popisujący 
się improwizacjami. Tc kontakty ze sztuką nie mogły nie wywrzeć 
wpływu na wyobraźnię przyszłego autora. Jest bowiem faktem, że roz
wijamy się głównie w dzieciństwie: dojrzewanie polega na powolnym 
traceniu fantazj-i - tak jak traci się zi;by. 

Kolejne znaki zapytania wyrastają wokół edukacji młodego Poqueli
na. Jest fnkte'.n, że uczęszczał on do kolegium jezuickiego w Clermont, 
więc do jednej z najbardziej ekskluzywnych szkół Paryża, w której 
uczyli się · nawet ·książęta ·krwi - między innymi ks. Conti, brat tego 
Wielkiego Kondeusza, który otarł się również o historię Polski jako 
kandydat do tronu Hzeczypospolitej. Jest też wielce prawdopodobne, 
że w ramach wykształcenia miody Poquelin nie tylko poznał łaciń

skich pisarzy ale i grywał w szkolnych przedstawieniach Plautusa i 
Terencjusza. Od tego miejsca jednak zaczynają się znn ki ząpytania. 

Oto dwa - te najwii;ksze: . 

I. Niektórzy biografowie przyjmują. iż w domu swego przyjaciela. 
Claude Chapelle'a, późniejszego wybitnego prozaika a ówcześnie zło

tego młodzieńrn. nieślubnego syna Franc;ois Luilliera (jednego z naj
znako:nitszych dziwkarzy Francji), Molier miał słuchać wykładów wy
dawcy te"'OŻ Ch'>relle'a - s1mei?O Gassendiego. Tym z Państwa, którzy 
nie wiPdzą kim był sam Gassendi - nie warto mówić ani o nim , ani o 
czymkolwiek. Tym, którzy ·wiedzą - mówić nic potrzeba. 

i Nie wiadomo czy młody Poquelin rzeczywiście słuchał wykładów 

„ostatniego ucznia Epikura„ i czy przejął się jego poglądami. Najwnik
liwszy z biografistów Moliera. Grimarest uważał naszego dramaturga 

1 

I 
ł 

-za kartezfanistę i utrzymyw;ił, , że pokłóciwszy się z Chapellem miał 
on ądrzucać „atomy i inrie mrzonki Epikura". Ten sam Grimarest 
wkłada jednak w usta Moliera stwierdzenie, że Epikur „ujdzie w rze
czach teorii moralnej('. Nie przesadzając więc tego, czy Molier słu

chał Gassendiego i . czy wier.Źyi ·w . istnienie a tomów (piszący te słowa 
też w nie nie wierzy ... ), o<ino~ujmy, iż do końca życia Molier przebywa 
w środowiskach dalekich od światopoglądowej ortodoksji, głównie po
śród pijaków, dziwkarzy i - last but not least - gassendystów (!f. Gas
sendystą był wspomniany już Chapejle, gassendystą był zaprzyjaźniony 
lekarz Fran1;ois Bernier, który zdobył rozgłos jako autor jednej ale 
dobrej maksymy: „brak rozkoszy jest grzechem", gassendystą jest fi
zyk Rohault, „gassendystą i wszeteeznikiem" jest zaprzyjaźniony ma
larz, twórca portretów Moliera - Mignar<I, gassendystami są przyja
ciele - literaci: dramaturg Cyrano de Bergerac, bajkopisarz La Fon
taine, satyryk i teoretyk literatury Boileau •.. Nie był gassendystą naj
pobożniejsiy z przyjaciół Moiiera, mfody Racine. Ten jednak, odkąd 
poznał jego ukochaną aktorkę, panią t1u Parc (u1mrednio kochankę 
<;orneille'a!) - przyjacielem Moliera być przestał. Swoją drogą miała 
szczęś~ie ta Du Pa_rc ... 

Brak miejsea nie pozwala rozwinąć tematu „przyjaźń z mądrymi 
lepsza od państwowej uc~elrii'l''~ Zamiast · tego musimy przypomnieć 
uznane przez Moliera zasady . etyki Epikura. Nazywano je „poczwór
nym lekarstwem" ~ miały bowiem wyleczyć człowieka z czterech lę
ków: przed niemożnością osiągnięcia szczęścia, przed cierpieniami, 
przed bogami i przed śmiercią , Trawionym tymi lękami filozof odpo
wiada: 

1. do szczęścia wystarcza brak cierpienia; 
2. cierpienie, jeśli długie - . nie jest mocne; jeśli jest mocne - nie 

jest długie; 

3. bogowie, jako doskonali nie zajmują się (pełnym niedoskonałości) 
życiem ludzi; 

4. póki my jesteśmy - nie ma śmierci; gdy jest śmierć - nie ma jtiż 
nas. 

Etyczne · przesłanie większości dramatów Moliera będzie - w ogól
nych zarysach zgodne z teoriami Epikura. Pozytywni bo
haterowie komedii starają się po prostu żyć zgodnie z naturą i korzys
tać z radości życia, która - wedle greckiego filozofa - jest \Vrodzona 
ludziom. Aprobując „naturalne popędy" Molier rozgrzesza związki mło
dych z młodymi - nawet wbrew obyczajom, woli rodziców i Kościoła. 
Wyszydza nat~miast nienaturalne (a częste wówczas) związki starców 
z młodymi kobietami, kpi z ascetów, ośmiesza świętoszków - z których 
i tak (jak to będzie w przypadku Tartuffe'a) wyłażą w końcu całkiem 
zgodne z naturą świntuchy. Nie mamy prawa utożsamiać poglądów 
naszego autora z poglądami jego bohatera - Don Juana. Warto jed
nakże _za~amiętać, iż ten cies~ący się sympatią auto+a młodzienł,ec, Jlie 



wierzy w nieilo ani w piekło, ani nawet (co najbardziej musiało obu
rzać Francuzów) w wilkohka. Wierzy jedynie, że 2X 2=4, wierzy, ze 
życie sarr:o w so!:>ie jest wartością i ehce czerpać zeń pełnyrr:i garścia
mi. „Mam n at ur a 1 n ą skłonriość, aby ulegać wszystkiemu, co mnie 
pociąga ku sobie. Sen:e moje należy do wszystkich pięknych kobiet, 
każda ma prawo brać je po kolei i władać nim, jak długo potrafi" -
tak brzmi credo życia Don Juana. Liczne romanse Moliera zdają - się 

dowodzić, że jego credo brzmiało dość podobnie. 

2. Kolejnym znakiem zapytania są studia młodego Poquelina. Bio
grafowie obdarzają go wykształceniem prawniczym (dyplom miał zdo
być w 1661 r. w Orleanie i przez czas jakiś praktykować jako adwokat), 
czasami dorzucają mu kurs teologii na Sorbonie albo chociaż rok filo
zc0f:i . Te - nie poparte dowodami ni cokumentami - hipotezy nie 
świadczą o formalnym wykształceniu - świadczą jednakże o tym, że 

Mo'ier był uważany za człowieka wykształconego, co nie było w owych 
czasach takie częste. Czy było to wykształcenie uniwersyteckie, czy 
mądro:ć nabyta w towarzystwie przyjaciół stanowiących elitę kraju, 
mądro3ć zdobyta wskutek przebywania wśród zawieruchy idei i poglą
dów uskrzydlanych najlepszymi" winami Francji - to kolejny znak 
zapytania molierowskiej biografii. 

W historii Moliera, j_ak to przeważnie u Franeu;zów, sprawcfza się 
francuskie przysłowie „cherchez la femme". Tajemnicą jego życia, mo
torem ambicji, nauczycielką wprowadzającą . w arkana sztuki teatral
nej (i nie tylko), była „prześliczna rudowiosa", starsza o kilka lat Mag
dalena Bejart. Gdy ją poznał, miała lat 25, była zdolną aktorką i mat
ką jednej nieśfubnej córeczki. Drugą, która będzie uchodzić za jej 
siostrę, powije w czasie znajomości z Molierem, ca da powód wracają
cym stale plotkom jakoby autor „świętoszka" oźenil się z własną cór
ką . Jest to mało prawdopodobne, aczkolwiek zachował się przekaz, iż 

Magdalena strasznie histeryzowała (grożąc nawet popełnieniem samo
bójstwa), gdy Molier postanowił ożenić się z Armandą. Potem jednakże 
wszystko powróciło do normy, miejsce dawnej miłości zastąpiła serdec;r.
na przyjaźń - potrzebna zwłaszcza pisarzowi. Jakby życie tych dwojga 
związane było tajemniczymi węzłami - Molier tylko o rok przeżyje 
Magdalenę: umrze dokładnie w pierwszą rocznicę jej śmierci. 

Nie uprzedzajmy jednak faktów. Na razie mamy jeszcze rok 1642. 
Molier porzuca zawód adwokata lub (jak chcą inni historycy) intratne 
stanowisko tapicera i razem z piękną rudowłosą zakłada Teatr Wspa
niały. (Dosłownie! „Theiitre Illustre"!). Przedsiębiorstwo to wsławi się 

rzeczywiście najwspanialszą klapą w dziejach Francji. Czyż jednak 
mogło być inaczej skoro głównym amantem był brzydki i jąkający się 
brat Magdaleny, Józef Bejart, skoro role tragiczne odtwarzał - jąka

jqcy sję jeszcze lepiej - Molier a do ról młodzieniaszków kandydo~ł 
najmłodszy z Bejartów, Ludwik. Ten, jeśli wierzyć prześmiewcom nie· 
jąkał się lecz w to miejsce„. był zezowaty i kulawy„. 

Sabina Studzińska-Sicińska (Marianna), Halina Rabenda fDoryna), 
Andrzej Czaplarski (Walery) 

Nawet jeśli powyższe, zaczerpnięte od przeciwników trupy Moliera 
opinie są nieco przesadzone - wynika z nich na pewno. iż aktorz;; 
'fęatru Wspaniałego grali tak, jakby byli zezowatymi, kulawymi i<l k<i -



łami... Aktorką z prawdziwego zdarzenia była wśród nich tylko Mag
dalena. I ona to, po kolejnej klapie, popłaciwszy częściowo długi zdecy
dowała o wyjeździe na prowincję. Dwanaście lat włóczęgi po całej nie
mal Francji (a być moze także i po Włoszech), okaże się najlepszą 

szkołą teatru dla przyszłego autora. Kiedy w roku 1658 trupa Moliera 
wróci do Paryża, będzie już poprzedzać ją sława najlepszej z prowin
cjonalnych trup komediowych. Niewiele jednak brakowało by ów· come· 
back się nie udał. Na historyczny występ 24 października 1658 roku, 
na występ, który miał obejrzeć sam król Ludwik XIV - Molier wy
brał tragedię Cornelle'a „Nikomed". Co gorsza uparł się zagrać główną 
i wielce tragiczną rolę. Pokaz skończył się totalną klapą. Na nczęście 
dobry duch (nie wykluczone, że była to Magdalena) podszepnął aby -
dla ratowania sytuacji - zagrać jeszcze „Zakochanego doktora" -
farsę pióra samego Moliera. Jak za dotknięciem różdżki klęska zamie
niła się w sukces. Molier zyskał łaski królewskie, co oznaczało udzie
lenie mu przylegającej do Luwru sali Petit-Bourbon, po jej zburzeniu 
zaś." siedziby w Pałais-Royal. Między Molierem a królem nawiązała się, 
jeśli nie przyjaźń, to w każdym razie sympatia, która nie raz ochroni 
naszego dramaturga. I za życia, zwłaszcza w okresie walk o „Swię

toszka" i nawet po śmierci. 
Zycie w teatrze i teatrem to jedno ze źródeł wielkości francuskiego 

dramatopisarza. W czasie szesnastu w ·'sumie lat tetminowania Molier 
poznał większość słynnych sztuk, przyswoił sobie wszystkie teatralne 
chwyty. Kiedy powrócił do Paryźa potrafił już równie sprawnie wyreży
serować antyczną komedię jak urządzić w ogrodach Wersalu widowisko 
wzbogacone występami baletu, olśniewające pokazem sztucznych ogni 
i kolorowym światłem fontann, zaskakujące wprowadzeniem do akcji 
żywych zwierząt. Potrafił zorganizować na wzór włoski komedię 
dell'arte i zaimprowizować wierszowaną orację na cześć króla i innych 
przybyłych nagle gości. Oprócz dramatu pisanego wierszem wprowa
dził - na wzór farsy - s:i:tuki pisane prozą, z których najlepszą jest 
Don Juan. Obyczajem aktorów farsowy;:h grywał w maskach - ale 
także, jako jeden z pierwszych - zrzucał je w poważniejszych utwo
rach. Na wzór włoski układał zaskakujące intrygi - ale potrafił zre
:i:ygnować z intryg na - rzecz dramatu charakterów - zapoczątkowując 
w ten sposób n0woczesną dramaturgię we Francji. Na przyznanie mu 
tytułu „ojca dramatu francuskiego" wpłynęło także i to, że unarodowił., 
ufrancuzil 9biegające Europę kosmopolityczne . dratpaty - nie tylko 
przenn.sząc łch akcję z nieokreślonego „rynku" db Francji, ale także wy
posażając --bohaterów w wady i zalety Francuzów. 

Konku;cncja zarzucała Molierowi popełnianie plagiatów, twierdzo
no, że „gdyby rozebrać Moliera z tego co ukradł, to s~anąłby na scenie 
z nagą dupą". Cóż opieranie się na dziehch poprzedników było wtedy 
jedną z reguł gry; gdyby odebrać Szekspirowi to, co z3.brnł innym -
stanął':y ·przed publicznością w takim s1mym stroju jak Molier. W peł
ni oryginalne, pozbawione korzeni są tylko dzieła głupców. 

Inna· rzecz, że utwory Moliera mają tych korzeni z3 dużo. Jego mlo
<kid1czc komcdy jki to przeróbki i kompilacje: „Wartogłów" to r:r~e-

t 

r óbka sztuczki Nicolo Barbieriego „L' lna vertito" („Niedyskretny") · 
„Zwady miłos ne ' to przeróbka „Chciwości" (L'Interesso") Nicolo S ::!c
chiegc. Napisana w 1661 r. „Szkoła mężów" to poł ączenie sztuki Terer; 
cjusza „Adelphi' i utworu Lope de \ "egi „Discreta enamoranda"; pow
sta ł a rok później „Szkoła żon" to znów „Daremna przezorność" Scarro
na wzboiaccna fragmenta mi kolejnej komedii de \ 'egi. 

Również i największe arcydzieła Moliera nie grzes zą oryginalnoś 

cią. „Con Juan" 1665) po h_iszpańskim dramacie Tirso de Moliny mi '.! ! 
jeszcze dwie wersje francuskie pod jednak_owym tytułem „La Festin 
de Pierre" (a utorstwa Dirismonda i de \'illiersa ), „Skąpiec" (1668) z ko
lei to „Aulura ria" („Skrzynka") Plautusa, do której włożono żywcem 

scenę zerżniętą z Aricsta . Nie przypadkiem historycy włoży li w usl:.i 
Moliera powiedzenie „biorę zewsząd skądkolwiek wzi ą ć mogę". Z1-
pamnieli dodać, że to co wziął od innych - zwrócił z naddatkiem i to 
takim, który z fars 'i ulicznych komedyjek uczy nił arcydzieł:l. 

Sztuką najbardziej oryginalną (tj . taką, której pierwowzoru nie od
naleziono) jest niewątpliwie „świętoszek" . Wiadomo, że tył to na j
większy sukces i skandal roku 1664. Nie wiadomo jednak co konkretnie 
na ów sukces i skandal się złożyło. Nie whdomo bowiem, jaką sztukę 
wówczas zagrano. Przekazy mówią tylko, że miała 3 akty (obecna 
wersja ma ich 5), że była tak bluźniercza, iż królowa - ma tka opuściła 
demonstacyjnie przedstawienie. Potem arcybiskup Paryża Perefixe po
tępił publicznie „Tartuffe'a", potem księża grozili piekłem nie tylko 
tym, którzy by ją oglądali ale nawet i tym, którzy by tylko czyt1li. 
W końcu proboszcz Rol,!lłe nazwał Moliera „diabłem wcielonym i prze
branym za człowieka". 

Mim9 potępień Molier nie daje za wygraną. Za namową ks. Conti 
dopisuje dwie tyrady Kleanta w akcie I, z których wynika, że potępi'.! 

tylko obłudnych świętoszków - ceni zaś prawdziwą pobożność. Nie 
wykluczone też, że dopisał cały akt II zmieniający zasadniczo trc ~ć 

sztuki i dla większego kamuflażu - zmienił imię bohatera z Tartuffe'a 
n:i Panulfa. Te zmiany pozwalają w części zrekonstruować pierwotną 

wersję sztuki. Według najpopularniejszej z hipotez pra-TartuHe miał 
być księdzem, który, kokietując pobożnością dostał się do domu Or
gona, pozbawił go majątku i w końcu uwiódł żonę. Nie wykluczon:i 
jest jednak i druga, bardziej ,perwersyjna możliwość, że Tartuffe nie 
był księdzem lecz tylko J?Obożnym obłudnikiem, który - choć żenił się 

z córką - pragnął także uszczęśliwić mamusię. . 
Która z tych ·hipotez jest bliżs·za prawdy - nie wiadomo i racjP, 

miał ów krytyk, który zauważył, że wkrótce będziemy wiedzieć, czy 
jest życie na Wenus - nigdy jednak nie dowiemy się jak wyglądało 
przedstawienie „świętcszka" w roku 1664. 

Zmiany i kamuflaże nie pomogły zresztą sztuce: nazajutrz po pre
mierze Panulf" zostaje wyklęty i zakazany. Dopiero w roku 1669, 
dzięki p~ot.ekcji króla sztuka zostaje wznowion~ pod tytułem „święto:
szek". 44 przedstawienia to ilościowy wykładnik sukcesu dramatur
gicznego, pclitycznego i osobistego - w karierze dworza nina. Na ten 



ostatni wpłynęło zapewne dopisanie szczęśLiwego zakoilczenia wysła
wiającego zarazerq sprawiedliwość władzy. Bez· tego zakci1czen'a „Swię
tcszek" byłby właściwie tragedią mówiącą o nadwncści wiary i o trium
fie zła. I może włafuie tak powinno się go wystawdać'. 

Okres rozpoczęty „Swiętoszkiem" to ostatni okres życia Moliera 
i zarazem czas pisania arcydzieł. W ciągu niecałych 8 lat, między 4-3 a 51· 
rokiem życia powstaną między Innymi : „Don Juan" (1665), „Miłość 

lekarzem" (1665) „Mizantrop" (1666), „Lekarz mimo woli" (1666)°, 
„Grzegorz Dandin" (1668), „Skąpiec" (1668), „Mieszczanin szlachcicem" 
(1670), „Uczone białogłowy" (1673) .j „Chory z urojenda" (1673). ~edle 
legendy pielęgnowaąej w teatralnym światku Molier miał umrzec n'.l 
scenie grając rolę Argana w cstatniej z tych sztuk, Oczywiście jest to 
legenda lecz rzeczywistość była ą,ie mniej dram'.ltyczn'.l. 17 lutego 
1673 r~ku Molier - pomimo próśb przyjaciół zar.1epokojonych jego 

zdrow'iem - rzeczywiście zagrał „Chorego z urojenia". W czasie spek
taklu .złapały go boleści - dostrzeżone zresztą przez publiczność. Jak 
dobry aktor wpasował je jednak w rolę, pokrył wszystko śmiechem 
i dograł sztukę do końca. Do dom~ przenie~ionogo ~y~oczącego w go
rączce. Wezwano księży . Pieryvsi dwaj odmówili. Historia dzięki_ te.mu 
oc'.lliła ich nazwiska: Lenfaht i Lechat. Trzeci, proboszcz n'.lzwisk1em 
Paysant przybył - lecz już za późno. Molier umarł nie pojedn~ny z B~
giem. Być może zatem _zamiast do·~chrześoijańskiego nieba trafił ~epi
kurejskie zaświaty i próbował ·epikurejskim bogom zagrać · którąs. ~i: 
swoićh ról. Być może· także (wszystko co mówdmy o zaświatach mu~l · 
pozostać hipotezą), przekonał się , iż bogowie naprawdę nie interesuJą 

się sprawami ludzi... 

Ziemski dramat Moliera też nie skończył się w chwili jego ś'.111erc.i: 
przez kilka dnl władze kościelne odmawiały zgody na pochowan'.e n'.l~-

. większego dramaturga Francji w poświęconej zie~i. Z punkt~ _widzen~'.l 
Kościoła nie wolno było ani udzielać sakramentow, am m1eisca pos
,;_;,ięconego na cmentarzu „osobom, które publicznie zosta~y ogłoszone 
niegodnymi tego a mianowicie: ekskomunikowym, pozbaw10nym ~raw 
i jawnie zhańbionym takim jak kurwy, konkubinaci, aktorzy, lichwiarze 
i czarownicy". Wyjątek czyniono dla tych, którzy (dotyczyło to aktorów 
i kurew, rzadziej czarowników), choćby na łożu śmierci lecz wyr~ekll 
się swego zawodu. Molier tego uczynić nie zdążył. Czy by uczymł 
nie wiadomo. 

Dopiero pod naciskiem samego Ludwika XIV władze kośc~elne _ustą
piły. Moliera pochowano w nocy 21 lu~go n~ cmentarz~ sw. , Jozef:~ 
Istnieje jednak przekaz - a idzie za mm nailepszy z b1~~rafow M . 
liera Mongredien - mówiący, że w jakiś czas potem ks1~za wyc~fal'. 
s.ię ;e swego ustępstwa wobec · króla i przenieśli ciało Mohera z z·1em1 

. . . · · d dzieci martwo urodzone 
poświęconej do ziemi meposw1ęconeJ - mię zy . 
~worodków umarłych bez chrztu. 

Od tłumacza 
Winien jestem swoim aktorom naprzód a swoim widzom· Po 

ni-eh parę słów wyjaśnieni.a. Na prośbę teatru zgodziłem się na 
zmianę tytułu, którym opatrzyłem mój przekład. Powstał orr, 
ten przekład, z potrzeby czysto teatralnej. Dokonałem go dla 
własnej inocenizacji. Dokonałem zaś nie dlatego, żebym miał 
nie doceniać moich ,poprzedników, innych tłumaczy. Byli poś...; 
ród nich wcale zręczni jak jeden z pierwszych, Franciszek Ko
walski, lub wręcz znakomici jak Tadeusz Boy-Zeleński. Uważa
łem jednak, że arcydzieła pisane w innym języku mogą przy 
;przenoszeniu w mowę odmienną korzystać z wyjątkowego przy
wileju. Mogą mianowicie brzmieć inaczej co 'Parę ,pokoleń i w 
ten sposób spełniać warunek, jaki stawiamy arcydziełom, czyli 
przemawiać do ludzi ich własnym językiem. Swietny przekład 
Boya nie może, mimo wszystko, uchylić się 1przed prawem na
rzucanym przez czas. Jest na swój sposób staroświecki. Dosto
sowuje oryginał do upodobań epoki. Boy pisał językiem swego 
czasu i tam, gdzie chciał oddać wartości historyczne mowy, 
stylizował ją na modę -dawną. Nie był to co prawda · język pol
ski z czasów Molierowskich, jakiego w sposób naturalny użył 

.chociażby Morstin w .swoim przekładzie Cyda Corneille'a, ·ale 
})ył osadzony w brzmi~niu polskiego klasycyzmu, dawał wra
żenie dawności. Tak też dl.a polśkiego widza .przedstawił się ty
tuł, który w XVIII wieku przybrał formę Swiętoszka zmyślo
nego, 'chociaż sam Molier tak swojego bohatera widzom· nie 
przeds1 a wiał. Naz ::'ał Tartuffe' a p<> prostu l'imposteur czyli 
oszus)e:n, szalbierzem czy ostatecznie -obłudnikiem i przez ' to 
nie wskazywał jedynie na religij"ne natlużycie słowa . 

N"a<'.awał zbrodniczej działaln_ości Tartuffe'a znaczenie szer
sze. 

Uważał.em, że należy powrócić do tytułu pierwotnego ze 
względów zrozurniałycł). W dzisiejszych czasach nie obłuda re
ligijna ]est przywarą najgroźniejszą, nie przy jej pomocy uzys
kuje się przewagi w żydu. W ten si:osób nawiązywałem do 
głównego celu, jaki przyświeca zawsze w teatrze przy wysta
wianiu dzieł daW1Dych. Za po.5rednictwem klasyków nawracamy 
zawsze do wsi)ókzesności. Jedynie ten klasyk uzyskuje prawo 
pobytu na scenie dzisiejszej, jaki umie przemawiać językiem 
aktualności. Taki jezyk odnajduje sie nie tylko w wydarzeniach 
naszego czasu, ale i w mowie, jaką się i:osługuje:ny. Przy 
swoim przekładzie byłem zdania, że nie ma potrzeby uciekania 
się ·do mowy dawnej, wystar<'zy jedvnie w mowie dzisieis~E:?j 
starannie unikać słów i zwrotów, którymi współcześni Mohe
rowi Pola!.:y siP, nie J20Słw1iwali. 



Aby to dzieło odzyskało zdolność budzenia dawnego gniewu 
i zgorszenia, należało również -przywrócić mu we współczesnej 
inter1pretacji dawną nieprzyzwoitość. Tartuffe Molierowski, 
groźny oszust, wykorzystujący błędy i wypaczenia epoki, nie 
był przeznaczony dki młodzieży szkolnej. 

Jedną z największych osobliwości w dziejach wielkich dzieł 
literat.ury była utrata ich zuchwalstwa i konformizm wzrasta
jący z roku na rok tak bardzo, że mężobójstwo i matkobójstwo 
rodu Atrydów, mordy małżeństwa Machetów, skrajną nie-
przyzwoitość Tartuffe'a uznano za użyteczne przy wychowa
niu · młodzieży. Widocznie w oczach pedagogów całego świata 
ukazanie na scenie cynika, który uwodzi żonę ·swojego dobro
czyńcy żeniąc się jednocześnie z jego córką~ uchodziło za dosta
tecznie nudne, aby odstręczyć dorastających ludzi od podobne
go postępowania. 

Zresztą kara, wymierzona na końcu była dla nauczycieli 
gwarancją, że los Tartuffe'a odstrasty od chęci naśladowania go 
w życiu osobistym i politycznym. 

Przywrócić klasyka scenie to jednocześnie przwrócić go na
szemu dzisiejszemu życiu, Wszelkie inne próby uzasadnienia 
jego obecności w społecżeństwie tak odmiennym od dawnego 
jak nasze są albo złudzeniem, albo obłudą. Odwoływanie się 
do tradycji ma sens jedynie wtedy, kiedy tradycja jest żywa, to 
znaczy walcząca i nawet popełniająca w zamęcie tej walki no
we błędy. 

Bo nie jest prawdą, że teatr służy jedynie ukazywaniu rze
czywistości, aby wzbudzić zadumę i poszerzyć naszą świado
mość. Scena była zawsze polem bitwy, gdzie rozgrywały się 
zmagania o warunki, w których życie stałoby się znośniejsze. 

Jeśli to przedstawienie utrudni. robienie karier współczes
nym Tartuffe'om, to teatr spełni część z licznych zadań, które 
'Da nim spoczywają. · 

Bohdan Korzeniewski 




