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Tartuffe 
Bóg stawia wprawdzie pewnym uciechom przeszkody, 
lecz zawsze z nim możemy jakoś dojść do zgody. 
Posiadamy naukę, która zręcznie zmienia, 
zacieśnia lub rozluźnia rygory sumienia 
i zło naszych uczynk6w niweczy ta sztuka, 
kiedy się w nich szlachetnych intencji doszuka. 

Akt rv, SC. 5. 

Tartuffe jest lubieżnym, egoistycznym hipokrytą, który że
ruje na ludzkiej łatwowierności. Uczepiwszy się tępaka Organa, 
wkrada się do jego domu i zachodzi obawa, że doprowadzi go 
do całkowitej zguby: Dopiero własna rządza i nadmierna ufność 
doprowadzają do zdemaskowania go, porażki i kary: 

Przez całe dwa akty Tartuffe się nie pokazuje, jednakże dzię
ki wzmiankom o nim w ustach innych postaci znajdujemy się 
pod potężnym wrażeniem jego osobowości - w ten sposób uka
zujący się z dala charakter działa na nas z wielką mocą, wkrocze
nie zaś na scenę jest tym bardziej imponujące. Cała rodzina jest 
przedstawiona w nieporównywalnym rysunku tak, że w pełni 
znamy ich charaktery, zanim jeszcze główna postać się ukaże -
a pojawienie się jej jest obmyślone efektownie. 

Allardyce Nicole, Dzifje drama/u. 
Tłum. Henryk Krzeczkowski, Wacław Niepokólczycki,Jerzy Nowacki. 

Warszawa 1983. 

Co kryje troska o „dobro nieba" 
Aby oglądać arcydzieło Moliera we właściwym świetle, trze

ba sobie uzmysłowić, jak wyglądało życie religijne we Francji 
w epoce powstawania komedii . 

Ingerencja religii we wszystkie sfery życia była w XVI! wieku 
olbrzymia. Katolicyzm, zagrożony postępami protestantyzmu, 
skupia się do obrony. Wzmaga się w siły potężny zakon jezuitów. 
Niedawne wojny religijne sprawiają, że sprawy religijne obchodzą 
wszystkich. Grasują świeccy dyrektorowie sumień. Powstają sto
warzyszenia, złożone z duchownych i świeckich, starające się ująć 
w ręce rząd dusz i rozciągające cenzurę na życie prywatne, często 
za pomocą środków dość pod względem etycznym wątpliwych. 
I można przypuszczać, że przy wszystkich tego rodzaju zakusach 
musiało być wielu, którzy nadużywali świętych haseł, aby uczy
nić zadość swoim bardzo świeckim celom, instynktom. 

Wiek XVI!, tak przesiąknięty kwestią religijną, przedstawia 
dwa krańcowe negatywy prawdziwej religii. Jeden to obłuda reli
gijna, drugi to „libertynizm", ateizm. 

Zaledwie można przytoczyć świętokradzkie pomysły, na ja
kie pozwalali sobie „libertyni". Wielki Kondeusz, zanim się na
wrócił, ułożył wespół z innymi osobami cały spisek, aby spalić 
kawałek drzewa Krzyża Świętego. Młodociany książę de Nevers 
dał ochrzcić świnię; pani Deshoulieres ochrzciła swego psa, 
a nie ochrzciła córki . Paru złotych młodzieńców wyprawiło we
sołą ucztę w kościele, w czasie której wydobyli z grobu śwież~go 
trupa, aby z nim tańczyć. 

Molier daleki był od obu krańców. Zanadto kochał życie, 
aby sprzyjać tym, którzy kazali nim gardzić. Znał zresztt życic 
wielu tych „świątobliwych" ludzi; wiedział, co kryje ta ich tros
ka o „dobro nieba"„. Ale gdyby nawet niechęć ta nie płynęła 
z jego natury, to musiałaby się zrodzić z fachu. Surowemu ch~
tianizmowi, chcącemu opanować umysły i pozyskać je wyłąct 
nie dla sprawy Boga, solą w oku był teatr. Wiadomo, czyrq brl 
aktor w oczach Kościoła: aby uzyskać ostatnią absolucję, musi 
wyrzekać się swego zawodu, niby sromotnego grzechu. 

To wszystko musiał widzieć Molier wzrokiem geniąlnego 
obserwatora wszystkich wypaczeń ludzkiej natu'ry. Ale ,można 
przypuszczać, że nie przyszłoby mu do głowy poruszać podobtl( 
tematy. Były one zbyt niebezpieczne, nie dopuszczała ich zresztą 
ówczesna forma teatralna; nie było dla nich po prostu miejsca na 
scenie. Wzywany jednak, podrażniony, dotknięty w najboleśniej.. 
szych strunach, podjął wyzwanie: napisał ŚwięWsz,ka. 

Tadeusz Boy Żeleński, wstęp do: Molier, świl/kek. 
Wroda 1968 





Kłopoty z Tartuffe 'm 
Od początku przysparzał jego autorowi mnóstwa kło

potów. Wystawiony po raz pierwszy w maju 1664 roku, 
w wersji trzyaktowej, wywołał tak gwałtowny sprzeciw 
obrońców religii i moralności, że król Ludwik XIV wydał 
zakaz publicznego wystawiania komedii, tym samym da
jąc początek trwającej wiele lat wojnie o Tartujfe a. 

Przeciwnicy komediopisarza nie przebierali w środ
kach . Puścili w obieg ohydną książkę, której autorstwo 
przypisali Molierowi, doprowadzali do zdjęcia z afisza 
jego sztuk, wreszcie nazywali go „czartem obleczonym 
w ludzkie ciało, zasługującym na karę ognia" - co wów
czas mogło napawać lękiem, bo przecież jeszcze niedaw
no płonące stosy służyły usuwaniu niewygodnych prze
ciwników. Pomimo to, niezależnie od wszystkich ataków 
i sprzeciwów, udało się Molierowi zjednać sobie króla 
i w 1667 roku Tartiiffe z niewielkimi zmianami powrócił 
na afisz, jako Szalbierz. Jednak radość autora trwała krót
ko: niemal natychmiast władze Paryża, wykorzystując 
nieobecność króla Ludwika XIV w kraju, wydały zakaz 
wystawiania sztuki. Zawiedziony komediopisarz interwe
niował - do władcy, przebywającego we Flandrii, wysłał 
nawet dwóch aktorów ze stosowną prośbą - lecz, nie
stety, bezskutecznie. 

Autor Świętoszka zatriumfował dopiero w 1669 
roku, gdy Tartiiffe powrócił na scenę. Komedię 
wystawiono wówczas aż 44 razy, z samym 
Molierem w roli Organa i jego żoną Ar
mandą jako Elmirą. Odtąd sztukę grano 
często, jeszcze za życia autora i po jego 
śmierci. Wprawdzie przeciwników 
nie pozbyła się wcale tak łatwo, 
ale do dziś pozostała zapewne 
najczęściej wystawianą sztuką 

Moliera. Niewiarygodnie 

prędko trafiła też na polskie 
sceny: już pod koniec XVIII 

stu lecia Świętoszka zmyslonego 
w spolszczeniu Jana Baudouina 

przedstawiono w Warszawie. W tej 
wersji cieszyła się u nas wielkim powo

dzeniem aż do 1814 roku. 
W XIX wieku Tartujfe doczekał się 

wprawdzie kilku nowych polskich przekła
dów, lecz dopiero tłumaczenie Tadeusza Boya 

Żeleńskiego z 1912 roku okazało się w tym wzglę
dzie przełomowe, przywracając sztuce podstawowe 

walory oryginału. Wprawdzie autorowi przekładu 
zarzucano czasami, że uwielbienie dla Fredrowskich 

bohaterów przeniósł na Orgona i Tartuffe'a, zbytnio 
upodabniając ich do Rejenta i Cześnika, jednak to wła
śnie poprzez tę wersję większość polskich czytelników 
i teatralnych widzów przez wiele lat poznawała Świętosz
ka. Wystarczy wspomnieć, że spośród ponad stu jego 
wystawień teatralnych, które wortal e-teatr odnotował od 
1925 roku, większość to realizacje oparte na tym przekła
dzie - wśród nich trzy na gnieźnieńskiej scenie (premiery 
w 1954, 1973 i 1993 roku). 

Z czasem opracowanie Boya nieco się zestarzało, a do
świadczenia sceniczne uświadomiły twórcom teatralnym 
potrzebę dokonania nowych przekładów. Wśród nich 
jest, wykorzystane w tym programie, tłumaczenie Boh
dana Korzeniewskiego, a także nowsze od tego opracowa
nie Jerzego Radziwiłowicza, po które w ostatnich łatach 
często sięgają reżyserzy. Również gnieźnieński teatr chce 
dołączyć ogniwo do tego łańcucha, proponując kolejny 
przekład,JózefaJasieiskiego - z nadzieją, że XVII-wieczna 
komedia jeszcze silniej przemówi do naszych widzów ję
zykiem im współczesnym. 



Narodziny pana Moliera 
13 stycznia 1622 roku pewna akuszerka przyjęła od 

wielmożnej madame Poquelin, z domu Cresse, pierwsze
go jej potomka, dziecię płci męskiej, wcześniaka. Jestem 
pewien, że gdyby udało mi się zakomunikować czcigod
nej położnej, kogo to mianowicie przyjmuje, nie jest wy
kluczone, że ze zdenerwowania uczyniłaby jakąś krzywdę 
dziecku, a więc zarazem i Francji. 

I oto mam na sobie kaftan z wielkimi kieszeniami, 
a w dłoni nie obsadkę, lecz pióro gęsie. Przede mną palą 
się woskowe świece, głowa mi płonie. 

- Łaskawa pani - mówię - proszę ostrożniej spowijać 
noworodka, proszę nie zapominać, że urodził się przed
wcześnie. Śmierć tego dziecka byłaby ogromną stratą dla 
waszego kraju! 

- Mon Dieu! Pani Poquelin urodzi sobie inne! 
- Pani Poquelin już nigdy więcej nie urodzi takiego 

dziecka, nie urodzi też dziecka takiego żadna inna kobie
ta w ciągu kilku najbliższych stuleci. 

- Zadziwia mnie pan, łaskawy panie! 
- Sam także jestem zadziwiony. Proszę zrozumieć, że 

po upływie trzech wieków, w dalekim kraju będę wspomi
nał panią dlatego jedynie, że trzymała pani na ręku syna 
pana Poquelin. 

- Zdarzyło mi się piastować dzieci ze znamienitszych 
rodzin. 

- Co pani ma na myśli, mówiąc „znamienity"? To 
niemowlę będzie sławniejsze od obecnie panującego kró
la waszego, Ludwika XIII, znamienitsze niż król następny 
- a będzie to, łaskawa pani, król, który przejdzie do histo
rii jako Ludwik Wielki albo Król Słońce! 

Jest taki daleki kraj, dobrodziko, nie słyszała pani 
o nim, kraj Moscovia. Mieszkają tam ludzie, którzy mó
wią dziwnym dla waszego ucha językiem . I do tego kraju 
także już wkrótce dotrą słowa tego, którego pani dziś od
biera. [ ... ] Słowa dziecka przełożone zostaną na język nie
miecki, przetłumaczone na angielski, włoski, hiszpański, 
holenderski. Na duński , portugalski, polski, turecki .. . 

- Czyż to możliwe, łaskawy panie?! 
- Proszę mi nie przerywać, łaskawa pani! Na grecki! 

Na nowogrecki, oczywiście. Ale i na starogrecki także. Na 
węgierski, rumuński, czeski, szwedzki, arabski . 

- Zadziwia mnie pan, łaskawy panie! 
- O, nie ma w tym, jak dotąd, nic zadziwiającego. 

Mógłbym wymienić pani dziesiątki pisarzy, których dzie
ła przetłumaczono na języki obce, jakkolwiek nie zasługi
wali nawet na to, aby ich wydano w ich ojczystym języku. 

l 
I 

Ten jednak nie tylko zostanie przetłumaczony: o nim sa
mym będzie się pisać sztuki, sami tylko szanowni rodacy 
pani napiszą ich dziesiątki. Sztuki takie będą pisali rów
nież Włosi, a wśród nich i Carlo Goldoni, którego naro
dziny, jak mówiono, także oklaskiwały muzy. I Rosjanie. 

Nie tylko w waszym, ale i w krajach innych znajdą się 
jego naśladowcy, będzie się pisywało przeróbki jego kome
dii. Uczeni różnych krajów napiszą szczegółowe rozbiory 
jego sztuk i będą się starali krok za krokiem prześledzić 
całe jego tajemnicze życie. Dowiodą, że człowiek ten, któ
ry teraz na pani rękach daje słabe zaledwie oznaki życia, 
wywrze wpływ na wielu pisarzy przyszłych stuleci, w tej 
liczbie na takich - nieznanych pani, ale znanych mnie -
jak rodacy moi, Gribojedow, Puszkin i Gogol. 

Sztuki mojego bohatera będą wystawiane przez trzy 
stulecia na scenach całego świata i nie wiadomo, kiedy 
przestanie się je grywać. Oto, co mnie interesuje! Oto jaki 
człowiek wyrośnie z tego niemowlęcia! 

Michał Bułhakow, Życie pana Moliera. 
Tłum. Irena Lewandowska, Witold Dąbrowski. Warszawa 1987. 

Nie był ani chudy, ani za gruby, wzros
tu więcej niż średniego, postawę miał 

szlachetną., piękne nogi, poruszał się dos
tojnie, z suro-wym -wyrazem twarzy; nos 
miał VJYdatny, szerokie usta, grube war
gi, śniadą. cerę, gęste, czarne brwi, który
mi potrafił tak poruszać, że jego twarz 
stawała się nie-wymovmie komiczną.. 

Wolter, Żywot Molirrt1, 
[w:] Jin ina Pawlowiczowa, wstitp do: Molier, tłyb<Jr komedii. 

Tłum . B gdan K rzeniew ki. 
Wrocław 2001. 



Królewski komik 
Przyszedł na świat w 1622 roku w paryskiej rodzinie 

mieszczańskiej, jako pieiworodny syn Jeana Baptiste'a 
Poquelina, tapicera królewskiego na dworze Ludwika 
XIII. Już w młodości zafascynowany teatrem, chłonął jego 
wszelkie przejawy i niełatwo godził się z losem, który czy
nił zeń spadkobiercę rodzinnej tradycji - kolejnego kró
lewskiego tapicera. 

Na szczęście ojciec, widząc niechęć swego pieiworod
nego do dziedziczonego fachu, postanowił go kształcić. 
Najpieiw posłał syna na naukę do słynnego paryskiego 
College de Clermont, potem pozwolił mu studiować fi
lozofię i prawo w Orleanie. Jednak młodzieniec i tym 
razem, pomimo ukończonych studiów, odrzucił prze
znaczoną dlań prawniczą profesję: zakochany w młodej 
aktorce, Magdalenie Bejart, założył teatr o nazwie Illustre 
Theatre (Teatr Znakomity). Niestety, po krótkim czasie 
działalności scena zbankrutowała, a zespół był zmuszony 
opuścić Paryż. 

To pewnie wówczas Jean Baptista Poquelin stał się Mo
lierem. Od kogo przejął to nazwisko, trudno dziś dociec: 
jedni twierdzą, że wcześniej nosił je jakiś pisarz, inni, 
że był to pseudonim popularny w teatralnych kręgach. 
W każdym razie, młody Poquelin - już jako Molier - sta
nął na czele teatralnej kompanii i przemierzył z nią Fran
cję wzdłuż i wszerz. W latach 1646-1658 wystawiał spek
takle w Bordeaux, Narbonne, Lyonie, Grenoble, Rouen, 
Awinionie, Tuluzie i wielu innych miastach. Działał jako 
antreprener i aktor. Wiadomo, że pisał już wtedy, bo na 
przełomie łat 1655/1656 zespół wystawiał spektakle jego 
autorstwa: Wartogłowa, Zwady miłosne i Pocieszne uykwintni
sie. Ciężka praca w końcu przyniosła efekty: trupa zyska
ła rozgłos, który otworzył jej powrotną drogę do Paryża 
i umożliwił występ przed samym królem. 

Najpieiw były Pocieszne uykwintnisie - sztuka, w której 
Molier piętnował nadmierne mizdrzenie się i przybiera
nie modnej pozy. Jej wystawieniem wprawdzie zyskał za
chwyconą publiczność, lecz i wielu wrogów. Zachęcony 
sukcesem, zaprezentował komediobalet Natręci, ośmiesza
jąc w nim typ dworskiego „złotego młodzieńca" - i znów 
odniósł sukces, a przy tym zaskarbił sobie przychylność 
króla, również jako aktor, bowiem sam grał w swoich 
sztukach. U stóp miał paryską publiczność, pojawiły się 
książkowe wydania jego utworów. 

Powodzeniem cieszyła się też kolejna komedia, Szkoła 
żon, aczkolwiek właśnie wokół niej toczyły się zażarte dys
kusje i skupiało się coraz liczniejsze grono przeciwników. 
Nie szczędząc awantur, oponenci Moliera zarzucali mu 
wulgarność i niemoralność, obrazę religii i kpiny ze świę
tości. Autor odpowiedział przeciwnikom komedią Kryty
ka szkoły żon. 

Jednocześnie skomplikowało się jego życie prywatne. 
Małżeństwo z młodziutką Armandą Bejart, siostrą Mag
daleny - tej samej, dla której przed łaty uciekł z domu 
i z którą założył teatr - sprowokowało liczne komentarze 
i plotki. Z pomocą przyszedł król, nie tylko zachęcając 

swojego nadwornego komika do polemiki z napastnika
mi, lecz w dowód przychylności trzymając też do chrztu 
jego dziecko. Molier napisał wówczas dwuaktówkę lm
prowizaqa w Wersalu, a podczas uroczystości uświetniają
cych otwarcie pałacu i ogrodów w Wersalu, 12 maja 1664, 
przedstawił Świętoszka. 

Wojna o Tartuffe a będzie trwała, z przerwami, pięć lat. 
Zakończy się wprawdzie zwycięstwem Moliera, ale bar
dzo go przygnębi, podkopując jego wiarę w ludzi_ i w sens 
dalszego pisania. Pewnie m,a rację Tadeusz Boy Zeleński, 
pisząc w przedmowie do Swiętoszka, że „niebacznie wro
gowie obudzili w nim lwa. Kampania przeciw niemu, 
a zwłaszcza metody, jakich użyto, zmieniły jego spojrze
nie na ten świat: ujrzał inne oblicze człowieka, ziejące nie
nawiścią, drapieżne, podłe". 

Ta walka jeszcze tiwała, kiedy tworzył Don juana i Mi
zantropa; i tym razem przeciwnicy nie próżnowali. Znów 
oskarżali autora o to, że kpi z religii, traktując Don j-uana 
jak kolejną wersję Świętoszka, nie oszczędzili również Mi
zantropa. Molier z trudem zbierał siły, jednak nie poddał 
się: z początkiem 1668 roku wystawił Amfitriona, nieco 
później - Skqpca, dwa dzieła oparte na motywach zaczerp
niętych z antycznych komedii Plauta. Z lat 1670-1671 po
chodzą Szelmostwa Skapena i Miesuzanina szlachcicem. Jego 
utwory stały się popularne również za granicą: przeróbki 
Molierowskich komedii bawiły wówczas widzów w Niem
czech i Anglii, a także w Polsce. 

W 1672 roku dramatopisarza dotknął bolesny cios: 
zmarła Magdalena Bejart, a rok później odbyła się pre
miera jego ostatniej sztuki, Chory z urcyenia, z autorem 
w roli Argana. Zasłabł na scenie, gdy spektakl wystawiano 
po raz czwarty; tego samego wieczoru zmarł. 

Po jego śmierci teatralny zespół Moliera król podniósł 
do godności Les Comediens -lu Roi i przydzielił mu sie
dzibę w pałacu Guenegaud. Gdy w sierpniu 1680 roku 
z woli władcy Komedianci Królewscy połączyli się z inną 
trupą teatralną, działającą w pałacu książąt burgundz
kich, powstała - istniejąca do dziś - Comedie Franc;aise, 
zwana też Domem Moliera. 



Kierownik techniczno-gospodarczy 
u RSZULA WOJTCZAK 

Z-ca kierownika techniczno-gospodarczego 
KRzvsZTOF SoLENIEc 

Kierownik sekcji przygotowania spektakli i obsługi sceny 
MIEClYSłAW FRĄCKOWIAK 

PRACOWNIE 

fryzjerska 
MARIA SucHOLAS 

krawiecka damska 
DA NUTA fREITAG-ClYŻYK, JUSTINA JACKOWIAK 

krawiecka męska 
PAULINA PARULSKA-PATALAS, GRAżvNA S1óDMlAK 

plastyczna 
KRZYSZTOF DZIONEK 

garderobiane 
TERESA NAWROCKA, IZABELA STAMM 

elektra-akustyczna 
BOGDAN STACHOWIAK, GRZEGORZ KLUCZKA, ZBIGNIEW NAWROCKJ 

stolarsko-śl usarska 
KRZYSZTOF CHORBIŃSKI, MICHAŁ DURAJ, ANDRZEJ WACHOWSKJ 

montażyści dekoracji 
T ADEusz BosAcKJ, LESZEK N OWAK, J ULlAN WoJTCZAK 

Redakcja programu i opracowanie 
graficzne MAŁGORZATA URBANIAK 

Tytuły, skróty i zmiany w tekstach pochodzą od redakcji. 
W programie wykorzystano: 

- na okładce zdjęcia Mirosława Skrzypkowskiego 
- portrety Moliera i Armandy Bejart z epoki, 

ilustrację do angielskiego wydania Świętoszka z 1682 roku, 
zdjęcia Mirosława Skrzypkowskiego (także na afiszu). 

Przygotowanie wydawnicze 
ars nova, Poznań, ul. Grunwaldzka 17 

Opracowanie techniczne i łamanie 
KRZYSZTOF STEINKE 

Druk i oprawa 
JM STEFKO, Komorniki, ul. Platynowa 19 
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