


PAŃSTWOWY TEATR IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO 

Kielce - Radom 

Dyrektor i kierownik artystyczny 
ZDZISŁAW GRYWAŁD 

Zeszyt wydany z o~azji pr.emiery sztuki -

MOLIERA 

,jśWIĘTOSZEK" 

Ósma premiera sezonu 1972/1973 

ST AN I SŁAW MIJAS 

Komediant z brązu 

12, 13 i 14 I utego 1673 roku schorowony Mioltie;r gira tytułową 
postać we wła·s·nej sztuce „Chory z urojenia". Podczas czwa1rte
go przedstaw1ienia zasłabł. Koledzy wezwali leikoirza, ·odmówił. 

Wezwa·li księdza, nie przyszedł. MieH z panem Mdierem s·ta•re 
pornchu1n1kii. Proboszcz odmów:i'ł 1nawet miejsca na cmentarZIU. 
Po trzydniowych zachodach u kiról-a wdowa uzys1kała zezwole
n1ie na pog•rzeh pod wa1ru1nkiem, że odbędziie się ·on wieczo
rem i bez jaki·chkolwiek ceremon•ii. Ta·k za1kończył życie k1rólew
sk•i „tap'i·cer 1i pokojowiec", człowie·k uwi·e·ltbiainy przez tf.umy 
i 11nienawidzoiny przez fona1:yków <i gł•upców. 

Na jego grobie żona położyła płytę kamienną •i ka•zała zw1e·zc 
sto wiązek drewna, aby bezdomni, którzy się w tym mlie-j.sou 
gromadz.i1hi, moghi się ogrzać. W rez.ulta'C-ie tej wspa1n1iałomyś·l

nośe'i płyta popętkała od żaru 'i roz'Padł·a s·ię w kawałki. Ody 
w s.to lat późiniej próbowa.no przen·ieść prochy Ja·na Baptys·ty 
MoHera do mamoleum, ·n1ikt nie pol!ra-łil zidentyfikować gwbu. 
Za-brano więc czyjeś szczątki z wieM<'imii honorami. „Najpew
n.iej - powiada biograf - uhon·o.rowano pośm'ierfJn'ie jabegoś 

ni-eznanego czł·owie1ka·" . W tamtych latach - los mtysty pow
szedni. 

Był na~stmszym synem paryskiiego -tapicera, miał przeiąc po 
ojcu fach i „ •interes", lecz pochłon1i ęty był od dii-eeiństwa tea
trem, każdą wo-Iną chwiilę spędzał w towa·rzystwlie kugla-rzy. Wy
jednany przez ojca u króla tytuł „tapicera 1kirólewskiego" prze
k•azał wspa1niałomyślnie jednemu z młodszych braci, sam zaś 

r.u-s-zył do s tk ół. W 21 roiku życia przystał do węd,rowinej g1rupy 
tea·tr·a·lnej Bejartów i zaraz popaidł w dł•ug;i, za które posadzo
no go w w:iętie•nii ·u. Po opuszczeniu jeg-o murów znowu' ruszył 



na podbój prowin.cj1i, już jako dyre·k,tor, reżyser, autor i aktor 
w jednej osobie . Dostarcwł masom rozrywki i uciechy, mącąc 
żółć możnym tego świata. 
Mówiąc językiem współczes·nym „wybił s1ię" na pmwincji na 

tyle, że przyjęto go w Pa•ryżu z otwa 1rtym i ręka m1i. T rafii wraz 
z zespołem pod op·ieikę k1rólews1kiego bra1a, dla każdego a·kto'ra 
ustanowiono roc.mą gażę w wysokości 300 funtów. Wprawdz:ie 
gaży nie wypłacono aiktorom ·an'i razu, ale zaszczy<!: był za to 
wielki. 

Ma 35 la·t, jest ulubieńcem dworu •i Pa1ryża. Sam król mczył 

nie ty'lko podS>uwać mu tematy w post·ad swoich śmies,:mych 

i gł·upkh dwomków, aile, co j'uż należy do wpełinej rzadkości, 

trzymał .do chrztu dziecko fona Baptysty! 
Powodzen1ie, sława, a nade wszystko - bezpi eczeństwo dzia

łani ·a przy p noteikcj'i k,róla - ·kuma. I •równoczefoie sprzy·s1ięże

n1ie tych wszyS>tfkiich, którym królewskri wesołek przesz,ka1dzał we 
wzajemne1j a·doracj'i i kO'l''ierze. Wszystko mu wolno? - to się 

oka·że. Wrogowie odsłan1iają przyłbicę, rozpowszechniają szka
l'Ujqce Molie-ra pamflety, węszą za rzeczywistym•i i -zmyślonymi 
skandafom1i. Czuj1nii przyjaciele, zawsze w ta·kich sytuacja.eh prze
wiid.ujący - przezomie rejterują. Jest jeszcze dobrze, a•le zło 

wrogie chmury 1nadciągają ze wszystkich stron . 
Pirzychodzą małżeńskie zgrzyty, ·rodzli·nne dramaty. A publiicz

ność ch·ce się bawić, chce s1ię śmiać. P·owstają więc nowe i no
we komedie, a1le śmiech coraz częściej zaprawiony jest gory

czą. 

Szalb iercy ·i głupcy os iągnę H wreszc ie swój cel po słynnej 

prapremie·rze "Świętoszka". Fa·natycy relig i·jni nazwa1N MoHera 
„czartem obleczonym w ciało ·i przebranym za człow'ieka", m 
cybiskup paryski obłożył publ icmie klątwą każdego, kto by siu -.. 
chał czytania „świętouka". Kum - król wycofał się 1dyplomatycz
nie z przyjaźni, chociaż nada·I raczył sprzyjać artyście . Ale po 
pięciu la·tach przyszło zwycięstwo. „świętoszek" wrócił na sce 
nę. Pod innym tytułem, poprzerabiarny i okaleczony przez cen
zurę, ale przecież wróci ł. Pona1d czterrd ZJieśoi przedstawień przy 
sta•le zatłoczonej widow:n'i ! Tryumf drogo, zbyt drogo okupiony. 

Walczył przez całe życie niezmordowa·nie o świieck1 i mode·I kul
tury, bez monoporl i i nietykalnych •autorytetów. Walczył o pro-

wo do krytyki, której miały podlegać również wa·rstwy uprzywi
lejowane. Nie poprzestawał na piętnowaniu ujemnych zjawis.k 
społecznych - było to poniżej jego ambicj1i - obnażał zło 
i wskazywał na jego :łródła . Uważał, że każdy człowiek potrafi 
odróż1nić do,bro od zła, ale teatr winien mu w tym dopomóc. 
Drogo za to zapłacił, ale przecież „jego jest za grobem zwy
cięstwo". 



Wędrowny kuglarz 

Ani prz·ez sekundę nie mógł żyć bez teatru. Po trzech latach 

pracy w Paryżu m:iał dość sil, by przejść na status wędrowne

go komedia-nto. 
Początkowo koczown,i,kom było n.odzwyczaj trudno. Zdarzało 

s.ię, że ~. pać musie-l i w stercie sia·na , a grać po wsiach, po sto

dołach, wieszając zomia·st kurty,ny brudną płachtę . 

N·iekiedy zresztą trafiarli do bogatych zamków i jeśli wielmoż

ny dziedzic ta·k s.ię nudz. ił, że raczył wyrazić życzenie obejrze

nra wy'stępu komediantów, to brudnli i śmierdzący po,tem wę 

drowni oktony grali na przedpokojach. 
Przyjeżdżając na nowe miejsce aktorzy przede wszystkim 

z usza·nowaniem zdejmowalri sfatygowane kapelusze i szli do 

miejscowych dostojn'i'ków, by prosić ich o pozwolenie grania 

dla ludu. 

Miejs·cowi dostojnicy, ja•k przystało, tra'kt:owali komediantów 

źle, byli oprysk'liwi i robiH im ·niedorzeczne trudności. 
A:ktorzy komu•nikowal•i, że chcieliby odegrać traged ię wier

szem jaśnie ·wtielmożnego pana Comeille'a„. 

Nie sądzę, aby miejs,cowi dostojnicy rozumiel i cokolwiek 

z wierszy Co•nneille'a . ŻądaH najmniej, by zawczasu przedłożo
n·o im te wiersze do wg·lądu. A zdarzało 5,ię, że wejrzawszy 

w nie, zahr-anial1i grać. Motywacja takich za1kazów bywata róż

na. Najczęściej taka: 

- Ludzie u nas są biedni, po cóż mają tracić pien'iądze 

na wasze przedstawien'ia. 

Zda1rzały się również zagadkowe odpowiedzi: 

- Obawiamy s·ię, żeby z tych wszystkiich przedstawień coś 

nie wyinikło„. 

Zdarzały się także odpowiedzi pozytywne - rćżinie bywało 

w tym ich włóczęgowskim życiu. 
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D·uchowieństwo wszędzie witało kuglarzy jedna1kowo nieprzy

chylnie. Trzeba się było zdobywać wówczas na chytre podstę
py, na przykład kasę z p ierwszego p rzedstawie,nia ofimowywać 

na klasztor albo na cele dobroczynne. Bardzo często można 

było so·bie w ten sposób zapewnrić prawo do występu . 

Przyjechawszy do jakiegoś miasteczka szuka1l1i przede wszyst

kim domu g'ry lub szopy do ta•k ulubionej przez Fmncuzów gry 

w pi~kę. Umówiwszy s•ię z właś cicielem, wydzielali sce1nę, wdzie

wadi swoje ubogie kostliumy i grali. 
Nocowai'i w zajazdach, nie•kiedy po dwóch w jednym łóżku. 

Wędrowa,li tak i wędrowali, zataczając kręgi po Francji. 

M ik: h-0 ,ł Bu1Lhaikow: „Żyóe pana Mo.liera:', PIW 1968, s. 58-9. 



Stała się rzecz niesłychana ... 

W sztuce tej został przedstawiony skończo,ny drań, kłamca, 

n·iegodtiwiec, donosiciel i szpicel, obłudnik, rozpustni'k i uwo
dZ'icie·I cudzych żon. Wszystko, co mówił, roiło się od słodkich 
i pełnych nabożnej pokory słówek i co więcej, jego ohydnym 
poczyna.niem nieodm1ien•nie towa•rzy·szyły na każ.dym kroku cy
taty z Pisma świętego. 

Rz·ecz odegra•na została w obecności króla, kiró1lowej matik1i, 
kobiety niezmiennie rel1ig.ijnej. oraz nietliczonych dworza·n, 
wśród których było wielu zagorzałych zwoleinn'ików i członków 

słyn1nego do n'iedawna stowarzyszenia Compagnie du Sai•nt-Sa
crement, którę rozwiJało ta1k ożywi •oną dz·iała1lność w obronie 
religi1i i czystości obyczajów w państwie, że aż rząd mus·iał 

podjąć próbę położenia kresu jego działalności. 

Komedia o Tartuffie rozpoczęła się w atmosferze zachwytów 
i życzliwej uwagi, wkrótce jedna:k ich miejsce zajęło n1ieopisa
ne zdumien·ie. Pod koniec trzeciego aktu publ'icmość nie wie
działa już, co ma mY'śleć, niektórym nawet przychodtiło do gło
wy, że Molier chyba oszalał . 

Zgorszen'ie narastaiło błyskawicznie, jego wyrazem był·o gro
bowe m.ilczen·ie. Stała się rzecz n .iesłych aina. Kom ed iant z Pa 
lais-Royal jednym pociągin,i ęoiem pióra zamącił i przerwał wer
salskie uroczY'stości: królowa matka demonstracyjn ie opuściła 

Wersal. 
Sytu·acja stała s ię bmdzo poważna. Przed królewskimi oczy

ma pojawi ł s ię nagle pu·rpurowy płaszcz, sta·nął przed Ludwi
k1iem n ie byle kto - sarn arcybiskup Paryża, jego eminencja 
Ha·rdou1in de Beaumont kmc;łyinał de Perefixe, i jął nailegać, by 
król natychmiast wydał mkaz wystawiania Tartuffe'a. Compag
nie du Sai·nt-Saicrement mówiła tylko o jednym - o tym, że 

Molier stał S·ię zbyt niebezpieczny. Był to pierwszy i, być może, 
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jedyny wypadek w życiu królo, kiedy go zdum1iało przedsta

wienie teatralne . 
I oto nadeszła chwila, kiedy Molie·r został sam na sam ze 

swym król ewskim kumem . Przez czas jakiś wpatrywali się w sie
bie w milczeniu . Ludwik XIV, który od najmłodszych lat lubił 
wyrażać s-ię jasno i zwięźle, poczuł, że brak mu słów. Wydął 

do·lną wargę i patrzył z ukosa na pobladłego komedianta, a w 
jego głowie wirowała wciąź taka mniej więcej myśl: „Jednak 
ten pa·n de Moliere to interes. ująca postać!" 

Wówczas kum-komedia•nt pozwolił sobie powiedzieć, co na

stępuje: 

- Ta·k więc, najjaśniejszy panie, choia łem najpoikorniej pro
sić o pozwolenie gran•ia Tartuffe'a. Zdumienie oszołomiło ·ku

ma-króla . 
- Ale, pan ie de Mo·liere - powiedział król pabrząc z ogrom

ną ciekawością w oczy swego rozmówcy - wszyscy jednomyśl

nie utrzymują, że sztuka pańska zawiera szyderstwa z re liig·ii 
i pobożności . 

- Ośm ie lam się zwrocie uwagę waszej królewskiej mości na 
to - serdecmie odpowiedział pokumany z królem aktor - że 

bywa różna poboż,ność, prawdziwa i udana„. 
- To prawda - odparł król n•ie spuszczając oczu z Moliern -

jednak, proszę mi wybaczyć szczerość, wszyscy twlierdzą, że nie 
spo·sób powiedzieć, z jakiej właściwie poboż,n ości wysmi1ewa 
się pan w swojej sztuce: z prawdziwej czy z udawanej. Na 
Boga, niech mi pan daruje, ale n'ie jestem znawcą tych za
ga·dnień - dodał uprzejmy jak zwykle król. 

M ikzel1i prze·z chwilę. A potem król powiiedz·iał: 

- Muszę zatem prosić, by nie grał pan tej sztuki. 

M iicha1 ł Bu~hakow : „Żyicie .pan a Ma.lie ra" . PIW 1968, s. 167-70. 
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JAN PARAf\!DOWSKI 

Cierpka komedia 

świętoszek je·st po tro·sze mol'ie·rowskim Hamletem, w tym sen

sie, że jego pierwotny te1kst tak samo uległ :miekształcenliu 

i ta·k sGmo kius1i kome.ntatorów. W wolce z obłudą Molie·r mu

siał ucie1kać się do środków, którymi gard Z!i ł. Zapewn.iają nas, 

że np. akt drugi nie mógł istni eć w pierwszej red.:ikcjli . Tym 

więcej trzeba podziw i ać siłę tej sztukii, jeśH potrafiła straw: i ć 

interpolacje - czyniąc z n ich nie skazę, lecz bez mafo zaletę. 

Bo farsowy Org0tn z druglieg·o aktu, dobroduszny i rozbrajaj ą

cy, odciąża na chwilę atmosferę komedii. 

Jest to jedna z najbadz!iej c ierpkich komedii Moliern, który 

w ogóle nie umiał myś1leć o wadach ludzkich ze spokojem. 

Jego wielki charakter odbierał mu wszelką pobłażliwość gdy 

szło o podł.ość , zło, głupOttę, na czym zys•k1iwał psycholog: nic 

nie osłabiało jeg·o przen!i lk1liwości, ntic nie hamowało odwag.i, 
z jaką rozoinał najbmdziej odstręczające dusze. Każde słowo 

tehtu, k·tórym Tmtuffe przemawia, to szczebel po szczeblu scho

dzenie w głąb ni :kczemności - wędrówka odlkrywcza i stras:ma. 

Jej m'O'mlinej wartośCi ża·den czas nie naruszy. 
Bo MoiJner w swych najw.iększych dziełach opiera się zwycię

sko napast'l 'iwości czasu. Oczywiście, że i w świętoszku, ja1k 

mucha w burszty1niie, zakrzepł pewien moment z h'istoiri 'i oby

czajów, któremu brak dobitnych anal·ogii z chwilą obecną, lecz 

studium obłudy przeprowadzono tu tak o•stro, że bierzemy Tar
tuffe'a jak obszerną metaforę, jak jedną z wielu trawestacj·i 

zła , n:ie mniej władczego dziś niż przed trzystu laty. 

Świętoszek naileży do tych sztuk, na które idzie się ja·k na 
z.noną operę, aby przede wszystkim posłuchać znakom1itego so

l·isty. 
Fm.gm . ;z: Tarbu.ff.e i Jarncz., Tea1br, 13/ 1972. 
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Kim był? 

Kiedy się chcemy uczyć dla naszych nowoczesnych celów, 
jak uprawiać teatr, to człow.ie1k1iem, do którego się trzeba zwra

cać, jest Molier. Molier, pisarz mieszczański, tworzący za cza

sów Ludwika XIV, który oklaskuje go i popiera. Oto niewąt

pliiwie zjawisko mogące wyjaś1nić wiele rzeczy„ . 

JAN WOLFGANG GOETHE 

Te histo rie skąpców, obłudn1ików , rogaczy, nie interesowały 
mnie. Szeks.pir angażował całość doli człowie·ka i jego prze

znaczenoia. A problemy m0tlie-rowskie wydawały mi s.ię w grun

cie rzeczy dosyć drugorzędne, nie·kiedy bo·lesne, to prawda, 

drama·tyczne nawet, ale nigdy tragiczne - dlatego że możlii

we do rozwiązania. 
EUGBN'E IONESCO 

P rzyszedł Molier, spojrzał dokoła siebie i powiedz.i-al: „To 
a to jes.t złe, głupie i śmieszne; nie chcę, oby to istniało ' '. 

I to, co 01n tak napiętnował, zni ·kało, strawione własną śmiesz

nością. 

Zwa liił satyrą swoją n.iejeden z bałwanów, stojących na przesz

kodzie idącemu nowemu życiou i tak potężnie, może jok nikt 

inny, przyczynił się do jego ewolucji w duchu światła i swo

body. 
TADEUSZ żELEŃSKl-HOY 
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ORGON 

PERN ELLE, jego matka 

ELMIRA, jego druga żoina 
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