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poDCZAS uro,czystości una'll!~Pacj ri ogrodów w W ersa:l:u, śwńei:o \Stwolironych 
przez Lu:drwiika XIV 12 ma!J a 1664 roku, wystawjona została komed.ia M o

lem „T artuffe" czyli „Swiętoszek" . Po tym jednym prredstawien:Lu utwór M oluera 
nie był girany. p rzez pięć hłlt. Ren pętała się przeoiiw rpiisairzowu buiraa, której- sam 
król il11ie mógł uś~errzyć. 

„Ohludruicy 1niiie pUŚGiljj łatwo szyderstwa mimo USZJU" - pisaił M o!Jier po t.a.
tad1 w przedmowje do swego utwo ru - „ruczulii się dotdm:ięai ·i .zdumuen.i tym, że 
ktoś ośmiehł się wydrwiić tich szalbierstwo i tamginąć na ,rz'effiiooł.o, kitóryun się itrudrrui 
tyle moonych ii w:płyiwOIWych asób". 

T akiiej zbrodni nie mogLi mu WJba:czyć, toteż 1ruszyl:i w po!ie przeciw ~.utorowti 
i jego sztuce i2l ruiioopisaną rzaj •ad·lością. Na2Jwairm go „czantem obl620lfl}'lffi w ciało 
i przebranylffi 2Ja azłowtieka, zasługującym na kairę ogn:ia, zanim dosięgnie go ogtień 
pielcidny" . Król był zmuszony zabron:ić g rania „Swiętoszkd' pubhiczn:ie, a a rcy
biskup Paryża obłożył klą.twą każdego, lct:o by w jego d!ie::~j~ :zgora shu.chał czy
ltan ia tego utworu. Słaił autor podania do kró1a, zmienia{ tekst sztuki, os.łabiał 
sa.ty rę n a szaiLbii.erzy i obludę świętoszków. N ic lll!ie pomagało. D opiero w 1669 
roku uda:ro mu się uchylić cen.rurę i uzyskać zgodę królewską na wysta;wllien.iie 
, .świętoszkd' w Paryżu. Sam 1auror girad: Organa, jego żona - EJmjrę . Utwór 
odniósł meby:wa!ły sukces. G rano go przez 44 dni z rzędu. A1e i ta S'.l!tu!ka chyrba 
zawiruiła, że gdy Molier ·za:slaibł na sceruie graj ąc „Chorego z urojenid' i zmarł 
17 lutego 1673 rdku , fllie od1rZekaiją.c się naij ,Wlię!kszego grzechu, t j. ra:kJt:orstwa -
ipochow:ano go za mumem cmentarnym na niiiepoświęcoriej ,ziemi. D opirero z po
cz~tkiem XIX ·wieku przeniesiono j:ego docz~e szczątlci na cmentairz M ontmallire. 

„świętoszek:" j·e.st bez wątpiiernia szczytem geni uszu M oli·er.a i :z.iararzem j.ed
nyn1 z :naij śmiielszych czynów airtys:tycznych, jakie 1UKMrość wyd.ał.a" - pisze o nim 
i'ej zn:aik:omity tłumacz T adeu..-;z Boy-Żeleński . Pierwsza to od czasów Aryisitofa
nts:t satyu:a społecz.n.a na scerui.e. Zryiwa m:a~ę ohludy z szaJib.ierzy, kltórzy pokiry
wa j~ nią ciremn·e za!kamarnkti swej <luszy. 

W Polsce pierwszy wystawi·ł ten Ultwór W ojciech Bogusłaiwski w 1780 rr.oiku 
w przeikładillie Jana Baiudoiu:ina. W m li T airtuffe' a •występowaJi 1naij:WLięk:si aktorzy 
polskie j sceny: m „in. W :incenty Raipacki , Mie:zysław F·renlcieL, .Aleksander Z el
werowńcz, w ostatnich latach przed wnjlflą Stefan J a:racz. 

W roku ubiegłym minęło 3 5·0 lat od UJrod:zJiin Moliera, a w bieżącym 1 7 l•u
tego obchodillimy 3{)10-iooi'e jego śmierci . T eaJtJry na ca!l:ym śwme śrwńęc.ą Rok 
Mo!ierowski . Brytyjski N aitionaJ TheaitJre wystawia „M i0antiropa", Korned!i.a F.rain
cush zj eżdża do Londynu z „ Chorym z urojenia" . N a:S'Z Pal:sik.i Teaitr ZASP czci 
Moliera ·inscenii:zacją „śwńętos:zka" w znakomitym przekładzie T adeusza Boya
żeleńsk.iego. Niech to wystawńeniie }edlflej z in.ajzuchw:ail:szych tkom:e:d.iii świ ata bę

dzie róW!Ilocześniie hołdem clOŻ'Onym clumacz()Wli, który swymi pr.zieldadami wpro
wadził rnajiisrotn:iejsze iwaintości frain.ruskiiej łi!beratuiry do Polski. Arrcyd:zieła fran
cuskie j lire11aitu:ry w przekiład2Jie Boya-żeLeósk:iego, stad:y się ~łasnością :11 a:rodD'Wą 

i weszły na trwałe do poJskiirej świadomości lruLtruirai!niej . 
A!kcj1a „święroszika" odbywa się w Pairyżu, we wspói'cztesnym M olierowi świie

cic-. Ale może ana toczyć się zawsze i iv.·szędizie . W a:lka IZ obłudą jest zaiwsze aik!ru
alna. D 1aitego .też obecna :in.sr....eruizacj.a niie wńą:i;e tej kom:ediii iz iżakłiną dkrcilooą 

epoką. 
R'zocz d~ejre się wczoraij, di7Jisjaij ii jUlt>ro . N a scenie, :która j.e.9t Teatrem i ży-

Ciem. 
L. K . 

TEATR P'OLSKI ZASP 
KIEROWNIK ARTYSTYCZNY: LEOPOLD KIELANOWSKI 

premiera dnia 11 lutego 1973 roku 

ŚWIĘTOSZEK 
(TARTUFFE) 

KOMEDIA W PIĘCIU AKTACH 

przekład: Tadeusz Boy-Żeleński 

Pani Pernelle, matka Org.ona - MARYNA BUCHWALDOWA 
ROMAN RATSCHKA Orgon, mąż Elmiry - - - - -

Elmira, żom~ Orgona - - -

Damis, syn Orgona - - -

Marianna, córka Org.ona - - - -

Walery, zalotnik Marianny - - - -

Kleaint, szwagi& Orgona - - -

Tartuffe, świętoszek - - -
Doryna, gospodyni domu Orgona - -

Pan Zg.oda, woźny trybunału - - -

Oficer gwardii - -

EWA SUZIN 

ANTONI KAMIŃSKI*) 

BOGNA SUSSEX 

STANISŁAW MATYJASZKIEWICZ*) 
WITOLD SZEJBAL 

HENRYK VOGELFAENGER 

IRENA BRZEZIŃSKA 

ZBIGNIEW YOURlEWSKI 
JAN HUBERT 

Rzecz dzieje się w Paryżu w domu Orgona. 

Scenografia: 
JAN SMOSARSKI 

Może d2!i 'ać się zawsze i wszędzie . 

Inscenizacja: 

LEOPOLD KIELANOWSKI 

Kostiumy: 
wedle projektu BARBARY DZIANOTT 
oprac.owała ZOFIA SIKORSKA 

Organizacja: 

OLGA LISIEWICZOW A 

Przedstawienie j est w dwu częściach. 
J edna przerwa - 15 minut. 

*) Słuchacze LABORATORIUM TEATRALNEGO ZAS•P. 
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CIOTUNIA 
Ciotunia A. Fredry odniosła og
romny sukces. Na zdjęciu od le
wej: Hanka Rawicz, Robert Olek
sowicz, Michał Kiersnowski (któ
rego zastępował Antoni Kamiń
ski), Irena Brzezińska, Henryk 
Vogelfaenger, Maria Arczyńska, 
Andrzej Kamiński. 

ŻYCIA ZASP 

Słuchacze Labora:tonu Teatral
nego ZASP w ramach swego wy
szkolenia, wzięli udział w wieczo
rze jubileuszowym Mieczysława 
Lisiewicza „Człowiek i twór
czość". Na zdjęciu od lewej: Wio
la Hola, Marta S)Jlolińska, Hanka 
Wąsikówna, Waiida <Nowakowska, 
Stanisław Matyjaszkiewicz, Le
szek Wiśniewski, Antoni Kamiń
ki, Jacek Matyjaszkiewicz, Roman 
Kisiel i Bogusław Kucharek • 

Do eksternistycznych egzaminów ZASP mogą się zgłosić wszyscy ai, 
którzy oparnowalii potrzebny do egzaminów materiał. Program mate
riału egzaminacyjnego wysyłamy na żądanie. ZASP, 55 Exhibition 
Rd., London S.W.7. W razie potrzeby instruktorki Laboratorium 

Teatralnego chętnie pomogą. 

NAGRODA TEATRALNA 
„Dziennika Polskiego" została przyznana Barbarze Reńskiej 

i Oldze Żeromskiej. 
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