




Molierjest tylko ubocznie au
torem, dostawq komedii dla 
własnego teatru. I w tym 
względzie ma ograniczoną 
swobodę, gdyż musi zapew
nić realizację „zamówień" 
królewskich. Najważniej
szym zatrudnieniem dla Mo
liera jest aktorstwo. Nie tyl
ko gra najważniejsze role, ale 
jest reżyserem i dyrektorem 
trupy, wszystko więc spoczy
wa na jego barkach. I dopie
ro wieczorem, po przedsta
wieniu mógł się zamknąć w 
samotności na parę godzin i 
popracować nad swoimi ko
mediami, z których jedne 
noszą ślady pośpiechu. inne, 
cudem jakby, staną się wiel
kimi dziełami wszechczasów. Lubi to gorączkowe życie, choć jest 
ono tak bardzo nużące. Sam kiedyś wyraził się o aktorach: „ja
kież to osobliwe zwierzęta, którymi trzeba kierować". Nie zado
walał się pisaniem sztuk. rozdziałem ról, reżyserią: prawie za
wsze grywał główne role . W pierwszym rzędzie był aktorem, 
autorem dopiero na drugim miejscu; kiedy w wieku lat dwu
dziestu jeden wstąpił na scenę, wprowadzony tam przez Magda
lenę Bejart, która odkryła jego prawdz.iwe powołanie, wcale nie 
myślał, że ujmie kiedyś w rękę pióro. Wybrał wówczas zawód 
aktora i wykonywał go przez trzydzieści lat, aż do ostatniego 
tchnienia (podczas przedstawienia Chorego z urojenia, w którym 
grał tytułową rolę, zasłabł i niemal na scenie dokonał swoich 

dni). Nawet na swoje sztuki pa
trzył pod kątem przedstawień. 
„Sztuki są pisane tylko po to, 
żeby je grano", oświadczył. 
Już od dwudziestego roku ży
cia Molier zaznawał u boku 
Magdaleny Bejart szczęścia 
pierwszej wielkiej miłości, któ
ra rozbudziła i utrwaliła w nim 
powołanie. W Magdalenie, nie
co odeń starszej, znalazł nie tyl
ko czułą kochankę, może nawet 
miłującą gorąco, ale także ko
bietę, która wiele przeżyła i któ
ra zdobyła już doświadczenie w 
rozmaitych dziedzinach. Mag-

dalena była kobietą z głową na 
karku, umiejącą doskonale kie
rować swoimi interesami. Kie
rowała pierwszymi krokami 
Moliera na scenie, podtrzymy
wała go w godzinach ciężkich 
doświadczeń i pozostała mu 
wierna aż do śmierci. Molier 
wiele jej zawdzięczał jako czło
wiek i jako artysta. 
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TARTUFFE CZYLI SWIĘTOSZEK 
Oto komedia, która narobiła 

wiele hałasu i narażona była 

na długie prześladowania. 

Losy jej stanowią wymowny 

dowód, że ludzie, których 

wyszydza, są we Francji 

o wiele potężniejsi niż wszy

scy, z których autor żartował 

sobie dotąd. Markizi, wy

kwintnisie, rogacze i lekarze 

znosili potulnie to, iż ośmie

lono się przedstawić ich na 

scenie; udawali nawet, że i oni 

wraz z całym światem bawią 

się zdjętymi z nich żywcem 

wzorkami. Ale obłudnicy nie 

puścili tak łatwo szyderstwa 

mimo uszu; uczuli się do

tknięci i w ogóle zdumieni 
tym, iż ktoś ośmielił się v..ry

drwić ich szalbierstwo i tar

gnąć na rzemiosło, którym się 

trudni tyle możnych i wpły

wowych osób. Takiej zbrodni 

nie mogli mi przebaczyć, toteż 

wszyscy wyruszyli w pole 

przeciw mej sztuce z nieopi-

saną wprost zajadłością. Idąc 

za swym chwalebnym obycza

jem, osłonili pobudki osobiste 

sprawą Boga; Tartuffe wedle 

ich sądu stał się utworem 

obrażającym religię. Podług 

nich sztuka ta jest od począt

ku do końca pełna wszelakiej 

ohydy; nie ma w niej nic, co 

by nie zasługiwało na znisz

czenie ogniem. 
Nic nie pomogło, iż przedło

żyłem sztukę sądowi przyja

ciół i ocenie całego świata; 

na nic nie zdały się poprawki, 

które postarałem się wprowa

dzić . Wrogowie moi nie chcą 
dać za v.;ygraną. Niewiele bym 

się pewnie troszczył o sądy 

tych panów, gdyby nie prze
biegłość, z jaką szkodzą mi 

w oczach osób, które powa

ż.am. Oto, co mnie zmusza do 

tego, by podjąć obronę. 

Chodzi mi o osoby naprawdę 

nabożne i przed nimi pragnę 

oczyścić z zarzutów swą 

sztukę. Kto zada sobie trud 
rozpatrzenia się z dobrą wiarą 

w mej komedii, spostrzeże, 

niewątpliwie, że intencje jej są 

wszędzie na wskroś niewinne 

i że nie ma ona bynajmniej 

zamiaru szydzić z rzeczy god

nych poważania i że dołoży
łem wszystkich możliwych 

starań, aby dobrze odróżnić 

charakter obłudnika od czło

wieka naprawdę pobożnego. 

Jeśli zadaniem komedii jest 

poprawiać przywary ludzkie, 

nie pojmuję, czemu niektóre 

z nich mają być pod tym 

względem uprzywilejowane. 

Najstraszliwszy cios zadaje się 

ułomnościom, wystawiając je 

na szyderstwo świata. Ludzie 

znoszą z łatwością przyganę , 

ale nie szyderstwo. Człowiek 

godzi się na to, iż może być 

złym, ale nikt nie godzi się 
być śmiesznym. 

FRAGMENTY PRZEDMOWY AUTORA 

DO ŚWIĘTOSZKA 

MAŁGORZATA NARTOWSKA 

BARBARA SZOTEK-STONAWSKI 
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JANINA BUŁAWA 
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PIERWSZE PODANIE PRZEDŁOŻONE KRÓLOWI W SPRAWIE KO

MEDII TARTUFFE, JESZCZE NIE PRZEDSTAWIONEJ PUBLICZNIE 

Najjaśniejszy Panie' 

Ponieważ zadaniem komedii jest poprawiać ludzi, bawiąc ich 

r6wnocześnie, mniemałem, iż nie mogłem znaleić sobie lepszego 

celu, niż ścigcn' za pomocą uciesznych obrazów błędy epol<i. Napi

sałem tę Jwmedię z całą starannością i wszelkimi względami, któ-

1ych mogła zuymagac' delilwtno.ff przedmiotu. Aby tym bardziej 

iauydatni( cze§ć i szacunek winne ludziom istotnie nabożnym, 

oddzieliłem od nich najtrosl</iwiej charakter będący przedmiotem 

satyry. Nie zostawiłem miejsca dla żadnej dwuznaczności. Jednak 

wszystl<ie ostrożn ości okazały się daremne. Zniweczenie mego 

dzieła było dla mnie nad wyraz bolesny m ciosem. l egat papieski 

i wielebni prałaci wydali swe orzeczenie: komedii' moją uznano 

jako diabelshie nasienie, jak również z diabła poczęty ma by( mój 

umysł. Wedle nich j estem jeno złym duchem przybranym w ciało 

i przystrojonym za człowieha, niedowiarhiem, bezbożnikiem god

nym odstrasząjącej hwy. Nie wystarcza, by ogie1i zniszczy/ pu

blicznie sam przedmiot zgorszenia; zbyt tanio w ten sposób wymi

gałbym się ze sprmuy. Sldadam mą sprawę w ręce Waszej 

Królewshiej iv!o§ci i oczeki{ję od Niej, z całym uszanowaniem, 

wyro Jw. jaki sięjf!J spodoba iuydac' w tej mi erze. 





E 
(1622 -1673) 

Molier był dzieckiem paryskiego mieszczaństwa. Nazywał 
się Jean Poquelin (Moliere jest pseudonimem scenicznym). 
Miał być następcą ojca w jego rzemiośle i funkcjach , ale od 
dziecka ulubioną jego rozrywką był teatr. Mając trzynaście 
lat, chłopiec - nie czując powołania do rzemiosła - zaczął się 

kształcić w kolegium jezuickim. Uczęszczał na kurs teologii, 
studiował prawo. Zapobiegliwy ojciec przelał jednak na syna 
tytuł i funkcję „tapicera królewskiego". W tym charakterze 
młody Jean Poquelin towarzyszył Ludwikowi XIII w drodze 
do Narbonne. W czasie podróży spotkał Magdalenę Bejart, 
kobietę, która wywarła ogromny wpływ na jego życie i twór
czość. Wraz z Magdaleną ijej krewnymi założył „przedsię
biorstwo dramatyczne". Trupa na początku wystawiała tra
gedie , w których Magdalena święciła triumfy jako heroina . 
Działalność zespołu skończyła się jednak zupełnym kra
chem, a Moliera osadzono w więzieniu za dlługi. Nie zrażony 
niczym Molier po wyjściu z więzienia założył nowe stowa
rzyszenie. Zrezygnował z niewdzięcznego Paryża i przeniósł 
się na prowincję, gdzie prowadził życie barwne, pełne przy
gód, czasem jednak „chłodne i głodne". Molier stał się duszą 
trupy. Aktywny, obrotny, wykształcony, był nie tylko reżyse
rem i dyrektorem, ale dostawcą repertuaru . Tłumaczył, prze
rabiał, pisał farsy. W 1653 roku w Lyonie odniósł triumf 
jako autor (komedia Wartogłów - L'etourdi) . Sława wędrow

nego teatru ros ła . Nastał czas powrotu Moliera do Paryża. 

Ten starannie wykształcony 
młodzieniec z szanownej ro
dziny czuł się nie na swoim 
miejscu , zabawiając małomia
steczkowych widzów. Nieubła
gany sarkazm, z jakim Molier 
traktuje prowincję w później
szych utworach, świadczy 
o tym, ile goryczy i zniecier
pliwienia musiało w nim 
wzbierać w czasie tych wędró
wek. Molier wrócił do Paryża 
jako człowiek znany, o dobrej 

reputacji, posiadający wielu 
wpływowych przyjaciół. 

W 1658 roku Molier wystąpił 
przed dwudziestoletnim 
Ludwikiem XIV. Od pierwszej 

chwili zadzierzgnęła s i ę między nimi dzi wna nić 
sympatii . Dz ięk i wstawien nictwu króla Molier mógł 
pozwol ić sob ie na różne ś miałości. Za sprawą Lud
wika XIV po pięciu latach walki udało się w końcu 
wystawić Tartuffe'a. 

W 1662 roku Molier ożen ił się z Armandą Bejart. 
pisze SzJwłę żon, która wywoła ł a wiele kont rowersji. 
Król, ubawiony tą l iteracką wojną, zachęc ił Moliera 
do podjęcia obro ny swej sztuki. Molier odpowiedział 
Krytyką Szkoły żon. Po konfliktach i nieporozu mie
niach dotyczących Świętoszka, Molier przystąpił do 
gry o ca łą stawkę. W 1665 napisał Don Juana , sztukę 

jeszcze zuchwalszą, która obok nowych ciosów wy
mie rzonyc h w ob łudę zawie ra krwawą satyrę na ów
czesny typ młodzieńca zwyrodniałego nadmiarem 

przywil ejów. Nasiliły się ata ki na Moliera, jego zdrowie było w coraz bardziej opła
kanym stanie. Molier grai g łówną rolę w Cho1ym z urojenia. Był coraz s ł abszy, 

lekarz odradzał mu wejście na scenę. W ostatnim akcie zas łabł, a niedługo potem 
zmarł w swoim domu. W nocy 21 lutego 1673 roku przenies iono ciało zmarłego 

„Jana Babtysty Poquelina, tapice ra i pokojowca Jego Królewskiej Mośc i" na cmen
tarz św. Józefa. Tłum był wielki i zachowywał s ię wrogo. 
Oto pokrótce życie Moliera. W gruncie rzeczy wiemy jed nak o nim ba rdzo mało, 

a to , co wiemy, jest bardzo niepewne . Nie zachował się ani jeden jego list. Rękop isy 

jego utworów nie i s tnieją. Brak jakichkolwiek dokumentów. 
0 PRA OWANO NA PODSTAWIE 

Ws PU T. 80YA-ŻELEŃSIOEGO DO DZIEŁ MO LIER A 



Je ynie Rabina stać na i ozo iczną wyro
zumiałość, jedynie on nie rani. Autorytet 
jego zdobył Ryszard Pochroń powagą i cie
płem, dominując nad prymitywnym otocze
niem. Ryszard Pochror'\ jako Rabin gra jak 
zwykle sugestywnie swoją kolejną rolę cha
rakterystyczną. 

RUCH TEATRALNY NR 3/1998 

K. Wójcicki: Barabasz, Piłat. 1998 _ 
Największym przeżyciem była jednak dla 
mnie rola Ryszarda Pochronia, który stwo
rzył autentyczną kreację. Jego wersja Piłata 

Ryszard Pochroń (ur. 17. 6. 1953) rozpoczął ka
rierę artystyczną w 1976 roku na scenie Bałtyckie
go Teatru Dramatycznego w Koszalinie. W następ
nych sezonach występował m.in. w teatrach w 
Elblągu, Legnicy, Wrocławiu, Grudziądzu, a w 1991 
roku przyjechał na Zaolzie, gdzie w Scenie Polskiej 
zadebiutował jako Wojski w Panu Tadeuszu - spek
taklu przygotowanym z okazji 40-lecia Sceny Pol
skiej. W ciągu dwunastu lat, jakie spędził w Teatrze 
Cieszyńskim, zagrał wiele charakterystycznych po
staci, które na długo - a niektóre być może na za
wsze - pozostaną w pamięci widzów. Popularności 
przysporzył mu także udział w prawie wszystkich 
spektaklach „Kawiarni AVION, której nie ma ... ". Za
olziańska publiczność z pewnością pamięta jego role 
w kabaretach Co nam zostało z tych lat, Każdemu 
wolno kochać, Jak drogie są wspomnienia czy Uśmiech
nij się, Polaku. Kreacje, które stworzył na deskach 
tutejszego teatru, sprawiły, że na stale zapisał się w 
pamięci widzów i krytyków. Jest aktorem popular
nym i lubianym, a każde jego pojawienie się na sce
nie jest zapowiedzią nowych przeżyć artystycznych. 

- człowieka pewnego siebie, wyracho
wanego i świadomego swego miejsca w 
życiu - być może nawet przejdzie do 
historii Sceny Polskiej. Artysta powścią
gnął tym razem tendencje do modulo
wania głosu i zagrał konsekwentnie nie
mal do końca. 

TRYBUNA ŚLĄSKA, 20. 11. 1998 

I tylko Papkin (w tej roli goś cinnie Ry
szard Pochroń) był nap rawdę wyśmie

nity - zabawny fircyk, tchórz i kłam
czuszek, patra.fil zawładnąć koszalińską 
sceną, wplatając w swe występy trochę 
komediowych wątków erotycznych. 
Najlepsza papkinowska szkoła. 

R. PocHROŃ WYSTĄPIŁ GOŚCINNIE w ZEMŚCIE w BAŁTYCKI.~! TEATRZE 

DRAMATYCZNYM w KoszALINIE; GAZETA WYBORCZA KoszALIN, 20. 9. 2000 

Scena pełna jest przede wszystkim Papkina. Zwinny, przystoso
wujący się do każdej sytuacji, przebiegły i pochłonięty krętac
twami, oklapnie dopiero wtedy, gdy mu się intryga wymknie 
z rąk. Dialogi z Cześnikiem iskrzą się wspaniale. 

DZI ENNIK ZACHODNI 

Osobą, która najwięcej owacji 
zebrała w czeskocieszyńskiej 
Kolacji dla głupca jest Frani;:ois 
w wykonaniu Ryszarda 
Pochronia. Nie wiem. ile w 
portrecie Frani;:ois zasługi reży
sera, a ile własnej inwencji Ry
szarda Pochronia, jedno jest 
pewne: aktorowi udało się zbu
dować postać pełną wewnętrz

nego ciepła, nieco nieporadną 
i przez to zabawną. Choć rysu
nek postaci Fran<;:ois w sztuce 
Vebera skłania do przeryso
wań, aktorowi udało się unik
nąć tej pułapki, n ie wpaść 
w manierę. Gra Pochroniajest 
wyrównana, a jednocześnie 
bogata i zasługuje na najwyż
szą ocenę. 

ZWROT N R 11/2002 



„GłOS LUDU" DO KAŻDEJ POLSKIEJ RODZINY 
- IN1FORMACJE, PUBLICYSTYKA, OGłOSZENIA, SPORT. 

INFORMACJE O PRENUMERACIE: 
KA1NCELARIA KONGRESU POLAKÓW W CZ. CIESZYNIE, TEL. 558 71 11 453 

REDAKCJA „Gl " W OSTRAWIE, TEL. 597 450 252, E·MAIL: GLOSLUDU@OSTRAVA.CZ 

Vóiene dómy a pónove, 
dovoluji si Vós pozvat do rozsffene prodejny kvetin na ulici Bezrucove 

a prodejny kvetin U mlyna na ulici Ostravske. 
v obou prodejnóch kvetin Vóm krome tradicni vazby kvetin naoizime: 

@ vazby kvetin z tropick'fch a subtropick'fch rostlin @ 1 

'\J~ fu@@[fJ/]) 0 vazbu exkluzivnich kytic @ smutecni vazbu 0 
' . J •1 0 vazbu svatebnich kytic die pfipravenych katalogu @ 
- J> 1 ;L_ 0 dorućovóni kvetin po cele ĆR 0 

Dekuje me za dosavadni pfizeii a tesime se na dalsi Vase nóvstevy 
- jmenem celeho kolektivu Silvie Petrósovó 

Tel. 558 711 099 

. , 

PARTNER __ „ ; 

TESllNSKEHO DIVADLA 

TRINECKE ZELEZARNV, AS„ PRUMYSLOVA l OOO, 739 70, TRI NEC 
TEL.: 558 531 l l l, FAX: 558 331 83 l, WWW.TRZ.CZ 




