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' MOLIERE 

PRZEDMOWA 

Oto komedia. która narobiła wicie hałasu i narażona była na długie przcśladov,ania. Losy 
jej stanowią wymowny dowód, że ludzie, których wyszydza. są we Francji o wiele potężniejsi niż 
wszyscy. z których autor żartował sobie dotąd. Markizowie. wykwintnisie. rogacze i lekarze 
znosili potulnie to. iż ośmielono 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 dotknięci i w ogóle zdumieni tym. iż ktoś ośmielił się wydrwić 

ich szalbierstwo i targnąć na rzemiosło, którym się trudni tyle możnych i wpływowych osób. 
Takiej zbrodni nie mogli mi przebaczyć. toteż wszyscy ruszyli. w pole przeciw mej sztuce z 
nieopisaną wprost zajadłością. Rozumie się samo przez się. iż nie zaczepili jej o to. co ich uraziło 
- zbyt dobrymi politykami są na to i zbyt wiele mają sprytu, aby tak odsłaniać wnętrze własnej 
duszy: Idąc ze swym chwalebnym obyczajem. osłonili pobudki osobiste sprawą Boga: ,.Tartufe" 
wedle ich sądu stal się utworem obrażającym religię. Podług nich sz~uka ta jest od początku do 
końca pełna wszelkiej ohydy: nie ma w niej nic, co by nic zasługiwało na zniszczenie ogniem. 
Każda zgłoska jest bezbożną: gesty nawet są zbrodnicze: najlżejsze drgnienie oka. ruch glo"" y. 
najmniejszy krok na prawo lub na lewo kryją dla tych panów t.ajemnice. które umieją wykładać 
na mą niekorzyść. 

Nic nie pomogło. iż przedłożyłem sztukę sądowi przyjaciół i ocenie całego świata: na nic 
nie zdały się poprawki. które postarałem się wprowadzić: sąd samego króla i krółO\\ej. 

przychylne mniemanie książąt krwi i panów ministrów, którzy zaszczycili publicznie mą sztukę 
swoją obecnością: świadectwo zacnych i bogobojnych ludzi, którzy uznali ją za budującą -. . 
wszystko to nie zdało się na nic. Wrogowie moi nie chcą dać za wygraną: codziennie jeszcze 
podsycają publicznie krzyki zbyt gorliwych zelantów, którzy obsypują mnie obelgami z czystej 
pobożności i ciskają na mnie kamieniem przez chrześcijańskie miłosierdzie„. 



Jeśli zadaniem komedii jest poprawiać przywary ludzkie, nie pojmuję, czemu niektóre z 
nich mają być pod tym względem uprzywilejowane. Ta, o której mowa, bardziej niż inne groźną 
jest dla społeczeństwa; widzieliśmy zaś, że gdy chodzi o poprawę błędów, wpływ teatru może być 
nader znaczny. Najpiękniejsze usiłowania poważnej moralności okazują się zazwyczaj mniej 
potężne aniżeli bicz satyry; gdy chodzi o poprawę, nic tak skutecznie nie wpływa na ludzi jak 
odmalowanie ich przywar. 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 . 

Zarzucają mi, że włożyłem w usta szalbierza język prawdziwej nabożności . Jakże więc? 

Mogłemże tego poniechać, gdy chodziło o wierne przedstawienie obłudnika? Wystarcza, o ile mi 
się zdaje, że odsłoniłem zbrodnicze pobudki, dyktując mu ten język , i że usunąłem zeń uświęcone 
terminy, które obrócone w jego ustach na karygodny użytek - słusznie mogłyby razić, lecz on 

. wygłasza w czwartym akcie zasady z gruntu przewrotne. - Ale czy w tych zasadach mieści się 
cokolwiek, co by nie było oklepane i znane całemu światu? Czy one głoszą w mej komedii 
cokolwiek nowego? I czy można się obawiać , aby rzeczy tak powszechnie zohydzone wywarły 
jakiekolwiek wrażenie na umysły, aby autor przydał im niebezpieczeństwa każąc im przemawiać 
ze sceny, aby nabierały powagi, wypowiadane przez usta zbrodniarza? Nie ma co do tego 
najmniejszej obawy; Zatem powinno się ocenić przychylnie komedię o „świętoszku" lub też 
potrpić w czambuł wszystkie komedie w ogólności .. . 

I w istocie, jeśli mamy mówić o rzeczach, a nie o słowach, i skoro sprzeczności pochodzą 
przeważnie stąd, że ludzie nie umieją się porozumieć i podkładają pod ten sam wyraz sprzeczne 
pojęcia, należy przede wszystkim zdjąć zasłonę dwuznacznika i przyjrzeć się , czym jest komedia 
sama w sobie, aby zobaczyć, czy jest w istocie godną potępienia . Uznamy wówczas z pewnością, 
że jest ona nie czym innym, jak tylko zmyślnym utworem poetyckim, który za pomocą 
przyjemnie podanej nauki tępi przywary ludzkie - nie zasługuje zatem zgoła na przyganę. Jeżeli 
zechcemy posłuchać w tej historii starożytności, powie nam ona, że najsłynniejsi jej filozofowie 
nie szczędzili pochwał komedii, or:ii , którzy głosili zasady: tak surowej cnoty i powstawali 
nieustannie przeciw błędom swego wieku. Ukaże nam ona, że Arystoteles poświęcał teatrowi 
swój czas i mozoły i zadał sobie trud ujęcia w reguły sztuki pisania komedii . Nauczy nas ta 
starożytność, że jej najwięksi ludzie i pierwsi dostojnicy czynili sobie chwałę z tego, aby układać 
.sztuki dla teatru, że byli inni, którzy nie wstydzili się recytować publicznie własnych utworów. 
Grecja dała świetny wyraz czci dla tej sztuki przez wspaniałe nagrody i pyszne teatry poświęcone 
jej kultowi; w Rzymie wreszcie taż sama sztuka otoczona była niezmiernymi zaszczytami; nie 
mówię w Rzymie zepsutym i w czasie wyuzdanego cesarstwa, lecz w Rzymie karnym i surowym, 
pod roztropnym rządem konsulów i w czasie pełnego rozkwitu rzymskiej cnoty ... 

Wiem, że istnieją umysły, które w swej drażliwości wrogo odnoszą się do każdej komedii \\ 
ogóle. Ci ludzie twierdzą , iż im która poczciwsza, tym bardziej niebezpieczna. ponieważ 

odmalowane w nich uczucia , im bardziej zacne, tym łatwiej trafiają do duszy, przyprawiają o 
wzruszenia. Nie pojmuję, czemu ma być zbrodnią wzruszenie wywołane obrazem godziwego 
uczucia; to jakiś bardzo wysoki szczebel cnoty ta zupełna bezczulość, do której ludzie tak 
myślący pragnęliby podnieść naszą · duszę. Wątpię, czy natura ludzka ma dość siły. aby s i ę 

wznieść do takich wyżyn, i nie wiem, czy nie lepiej pracować nad tym. aby dobrze kierować i 
łagodzić ludzkie uczucia, niż chcieć je wyrugować z człowieka w zupełności. Przyznaję . że 

istnieją miejsca, które można odwiedzać z większym pożytkiem dla duszy niż teatr; jeśli ktoś n1a 
zamiar potępić wszystkie sprawy, które nie dotyczą bezpośrednio służby bożej i troski o 
zbawienie, nie ulega wątpliwości, że i komedia musi się znaleźć w ich rzędzie; wówczas godzę się . 

aby ją potępić razem ze wszystkim innym. Lecz przyjąwszy , jak jest w istocie. że w 
wykonywaniu poboż~ych ćwiczeń dozwolona jest niejaka pauza i że pewna rozrywka niezbędna 
jest dla ludzi, twierdzę , że nie możemy wynaleźć dla nich niewinniejszej uciechy. Rozwiodłem się 
nad tą kwestią może zbyt obszernie; zakończymy rzecz przytoczeniem uwagi pewnego 
dostojnego księcia krwi o komedii „Tartufe" . 

W tydzień po zakazie grania tejże wystawiono przed zebranym dworem sztukę „Skaramusz 
pustelnikiem" . Wychodząc król odezwał się do księcia. o którym wspomniałem: „Rad bym 
bardzo wiedzieć, czemu ludzie, którzy się tak bardzo gorszą komedią Moliera, nie mówią ani 
słowa na ·,.Skaramusza"? Na co ów książę odpowiedział: „Przyczyna w tym. że „Skaramusz'' 
szydzi z nieba i religii , o co ci panowie niewiele się troszczą , podczas gdy sztuka Moliera maluje 
ich samych - i tego nie mogą ścierpieć". 

Molier Ś1rir1os=ek Kraków 1976 
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TADEUSZ BOY - ŻELEŃSKI 

Widzieliśmy. iż od pierwszych niemal swych triumfów Molier rozpętał przeciw sobie wiele 
nienawiści. Buchnęły te niechęci po ,.Szkole żon''; atakowano autora komedii na wszystkie 
sposoby. Jak zwykle wytoczono i zarzut niemoralności; „kotły rozpalone'' w tyradzie 
Arnolfa i maksymy jego parodiujące nauki św. Grzegorza z Nazjansu poczytano Molierowi za 
żart z rzeczy świętych. Podrażnienie, z jakim Molier odpowiada w „Improwizacji w Wersalu'" 
napastnikom, dowodzi, jak bardzo musieli mu dopiec do żywa. Improwizacja ta odpowiada 
aktorom. „Krytyką szkoły żon" odpowiedział literatom. obecnie przyĘotował odpowiedź 

trzecią. 

Zatem 12 maja 1664 roku odegrano w Wersalu, pod koniec uroczystości „Zaczarowanej 
wyspy'' , trzy akty nowej komedii Moliera pt. „Tartufe''. Czy te trzy akty to była skończona 
sztuka w jej pierwotnej formie? zdaje się. że nie; ale nie były to również, jak się zdaje, trzy 
pierwsze akty obecnej redakcji. Król: któremu cenzorowie moralności mocno dawali się we 
znaki, przyjął nowy utwór z zadowoleniem (niektórzy posuwają się aż do podejrzeń, że król go 
inspirował); n1e znalazł natomiast łaski w oczach królowej-matki, Ąnny Austriaczki, wówczas 
już tkniętej śmiertelną chorobą i tym skłonniejszej do powagi i dewocji. Ale na ogół zawrzało; 
zaczęły się krzątania na dworze, aby udaremnić wystawienie sztuki. Na czele zgorszonych stanął 
Mgr. de Perefixe, arcybiskup Paryża. Ludwik XIV, mimo swej wszechwładzy. musiał się liczyć z 
głosem , który przemawiał w imię religii i moralności: starając się osłodzić Molierowi przykrość. 
zabronił wszelako grania Tartufa publicznie. Nie przeszkodziło to fanatykom oglaszać przeciw 
Molierowi pism, w których nazywano go ,.czartem obleczonym w ciało i przebranym za 
człowieka", zasługującym na karę ognia, zanim dosięgnie go ogień piekielny. A w owym czasie 
nie były to przenośnie poetyckie: gdyby nie opieka króla, zuchwały poeta mógłby łatwo 
przypłacić głową swoją śmiałość. 

-
Molier wynagradzał sobie zakaz królewski , czytając sztukę po znamienitych domach, a 

nawet grając ją prywatnie (między innymi u brata królewskiego); mimo to zakaz był dlań ciosem 
jako dla dyrektora teatru. Aby wypełnić lukę w repertuarze. pisze naprędce „Don Juana·· 
( 1665); ale i ten romansowy temat 'zmienił się pod koniec sztuki w gryzący pamflet przeciw 
obłudzie. Toteż po kilkunastu przedstawieniach proskrybowano i tę· sztukę . Stanowi ducha. w 
jakim znalazł się wówczas Molier, znękany, chory, rozdrażniony oporem napotykanym w 
swobodzie twórczego wyrażenia się :zawdzięczamy ,.Mizantropa" (1666). 

.• 



Zacisnąwszy zęby i nie tracąc nadziei odwetu Molier wraca do roli dworskiego bawiciela. 
Odwdzięczając usługi swego niestrudzonego wesołka, król wyjeżdżając do obozu we Flandrii 
daje Molierowi pozwolenie (nieco mgliste. co prawda) wystawienia ,.Tartufa", po dokonaniu 
pewnych zmian. Istotnie, dnia 5 sierpnia 1667 roku odegrano sztukę; imię Tartufe, które · 
działało już na pewne sfery niby czerwona chusta, znikło zupełnie: tytuł sztuki był : ,.Szalbierz". 
bohater jej zaś przedzierzgnięty w światowego kawalera, nosił miano Panulfa. Nic nie pomogło; 
już drugie przedstawienie spotkało się z zakazem pobożRego prezydenta de Lamoignon . 
Świętoszki były blisko, a król daleko. 

Molier próbuje interweniować u pana Lamoignon , ale onieśmielony wybąkał tylko parę 
słów. ,.Przepraszam pana, ale zaraz jest południe, spóźniłbym się na mszę'' - przerwał mu 
prezydent. Strapiony Molier wysyła dwóch aktorów do Flandrii z podan·iem do króla; król 
przyjmuje ich łaskawie. ale jest bezsilny wobec tego. że arcybiskup paryski obłożył klątwą 
każdego, kto by w jego diecezji zgoła słuchał czytania tego utworu. 

Dopiero w dwa lata później, przy pomyślnym układzie okoliczności (chwilowe załagodzenie 
sporu między jansenistami a jezuitami). „Tartufe" uzyskał wreszcie trwałe pd wo do sceny. 
Dzień 5 lutego I 669 roku był dniem odwetu i triumfu Moliera. Czterdzieści cztery wieczory 
tłoczono się na ,.Tartufie''. Sam Molier grał Orgona, żona jego, Armanda, Elmirę . Jednakże 
mimo że odtąd „Tartufe'' nie zeszedł już ze sceny, jeszcze długi czas po śmierci Moliera utwór 
ten był przedmiotem ataków jako szczególnie niebezpieczny dla religii. Napoleon wyrażał 
zadowolenie, iż sztuka ta przeszła cenzurę za Ludwika XIV, gdyż on sam nigdy by jej nie 
pozwolił wystawić. 

Aby dobrze zrozumieć „Tartufa'' i walkę o niego, trzeba zaznaczyć w kilku słowach 
charakter epoki, stosunek religii do Moliera i Moliera do religii . Kwestia religijna wysuwa się w 
wieku XVII na pierwszy plan. Niedawne wojny religijne, wałka z Reformacją, wewnętrzna 
walka jansenizmu z molinizmem, wszystko to sprawia, iż sprawy religii obchodzą wszystkich bez 
wyjątku ; znajdują się jakby w stanie zapalnym; a ludzie święccy biorą w nich udział nie mniej 

żywy od duchownych. Dotkliwa lekcja nauki Chrystusqwej, jaką otrzymał świeżo potężny 
zakon ,.Prowincjałki" Pascala, wyszła spod pióra świeckiego człowieka. Powstają st-owarzysze
nia (Kongregacja św . Sakramentu), złożone z duchownych i świeckich, otoczone ścisłą 
tajemnicą , starające się ująć w ręce „rząd dusz" i rozciągające cenzurę moralną na życie 
prywatne. często za pomocą środków dość pod względem etycznym wątpliwych . że przy 
wszystkich zakusach stworzenia „teokracji'' święci prawd.ziwe orgie obłuda religijna, nad tym 
nie trzeba się rozwodzić . Nawet świątobliwi kapłani wskazują na nią, jak na raka żrącego 
ówczesne społeczeństwo. 

() 

Surowemu chrystianizmowi, chcącemu opanować umysły i pozyskać je wyłącznie dla sprawy 
8°oga, solą w oku był teatr. Port-Royal nazywa wręcz pisarzy dramatycznych trucicielami 
dusz; nie tylko Molier, ale i Racine są przedmiotem gwałtownych napaści zelantów. Wiadomo. 
czym był aktor w oczach religii: aby uzyskać ostatnią absolucję. musiał rewokować swój zawód, 
niby sromotny grzech. Można tedy zrozumieć , czym było z tego punktu widzenia wprowadzenie 
na scenę, do komedii, która daleką była wówczas od jej dzisiejszej godności i sąsiadowała 
najbliżej z plugawym błazeństwem. przedmiotu z natury swojej należącego do ambony i 
konfesjonału. Przy tym - mówiono - różnica między świątobliwością szczerą a udan<f'jest w 

sercu; formy zewnętrzne są te same; nie podobna tedy okryć śmiesznością jednej, aby coś z tej 
śmieszności nie przylgnęło i do drugiej ; nie podobna skaleczyć maski , aby przy tym nie drasnąć i 
twarzy. Toteż nawet wśród osób szczerze pobożnych i uznających dobre intencje Moliera, 
większość potępiała sztukę: a cóż dopiero świętoszki! Ratowało ją chyba jedno: to, iż każdy z 
wojujących z sobą wzajem zakonów widział w Tartufie rysy swoich przeciwników„. 

,.Tartufe" był dziełem proroczym. Ludwik XIV z wiekiem stał się Orgonem. Ostatnia jego 
kochanka, pani de Maintenon. wprowadziła go na tę drogę; spowiednicy królewscy zaczęli 

rządzić Francją, zadając jej wiele klęsk . Obłuda religijna s tała się drogą do kariery: dwór, Paryż, 

Francja, wszystko na wiele lat znalazło się pod znakiem Tartufa. 

Komedia „Tartufe" jest bezwarunkowo szczytem geniuszu Moliera. zarazem jednym z 
najśmielszych czynów artystycznych. jakie ludzkość wydala . Dość powiedzieć , że dziś. w naszej 
wolnomyślnej epoce, gdyby ktoś napisał tę sztukę na nowo. byłaby nie do wystawienia: żadna 
cenzura nie puściłaby jej na scenę . Tylko jeden Molier zdolny był zamknąć ten temat w ramach 
komedii, nie obrażając na każdym kroku poczucia widza, a zarazem nie · przytłaczając go 
ponurością obrazu . Siła i artyzm dzieła są takie, iż szpetna prawda życia wnosi się do wyżyn 
harmonijnej poetyckiej złudy; mocą tej tajemnicy geniuszu, potwór Tartufe staje się rozkosznym 

wręcz zjawiskiem, a najbardziej odrażające jego czyny zanurzają nas w pełni estetycznego 
zadowolenia„ . 

Molier przebiega drogę od starej farsy do nowoczesnej komedii w siedmiomilowych butach : 
tym razem od „Szkoły żon" zrobił krok olbrzymi i - ostateczny: dalej już komedia nie sięgnie 
ani u Moliera, ani po nim. Nie podobna mi tu obszernie rozwodzić się nad rysami, które czynią 
z „Tartufa" komedię na wskroś obyczajową, wprowadzającą nas do wnętrza 9omu paryskiej 
mieszczańskiej rodziny; nad tymi, które czynią zeń arcydzieło komedii charakterów, gdzie 
zewnętrzna intryga nie gra żadnej roli, a cała akcja wynika z zazębiania się i tarcia tych . 

charakterów o siebie. Nie podobna też wyszczególniać wszystkich genialnie prostych i celnych 
rysów komicznych. w których Molier ujmuje swój temat. Ale, w scenach tych. naznaczonych 
najwyższym komizmem, Molier nie zaparł się tej macierzy, z której wyrósł. starej far sy 

francuskiej: bez jej szerokiej wesołości nie zdołałby zneutralizować elementów ponurego 



dramatu, w każdej chwili gotowych wcisnąć się tu na scenę. Pani Pernelle, Ooryna, pan Zgoda, 
Orgon .wreszcie w scenie, gdy sieazi pod stołem, to są owe farsowe tradycje: ale jakże 
wzbogacone, jak szczęśliwie przeobr~żone pod piórem Moliera! 

Ale Tartufe jest czymś więcej niż arcydziełem komedii obyczajowej i komedii charakterów: 
jest to zarazem pierwsza od Arystofanesa satyra społeczna na scenie, i to satyra o najwyższej 
doniosłości. Jest to jedno z tych dzieł , o których można powiedzieć, że ważą na losach ludzkości, 
niemal rozstrzygają o nich ... 

„Tartufe" jest najgenialniejszym utworem Moliera, ale nie najdoskonalszym. Oceniając go 
wszelako pod względem kompozycyjnym, należy pamiętać o kolejach, jakie przechodził ten 
utwór. Nil,! wiemy, jaka była jego pierwotna postać; może różniła się znacznie od ostatecznej 
redakcji. Byle osiągnąć cel, tj. wystawienie ;,Tartufa'\ Molier nie targował się zbytnio o 
szczegóły, gotów był zmieniać, ujmować, przerabiać, a zawsze w gorączkowym pośpiechu, 
wśród nawału prac i dalszej twórczości . Niejedna zapewne skaza jest wynikiem tych musowych 
przeobrażeń; a może i niejeden rys, którym zachwycano się później jako wyrazem genialnej 
intencji Moliera ... 

Zakończenie „Tartufa" było przedmiotem licznych komentarzy. Nieraz obwiniano Moliera 
o niedbale i sztuczne · zakończenie sztuki; można by rzec na to, iż musi być poniekąd sztuczne 
zakończenie tam, gdzie przedmiot godny dr am at u pisarz zamknął w ramach komedii. Tak np. 
tutaj: trudno wręcz sobie wyobrazić, jakie byłoby możebne inne zakończenie . Wady śmieszności 
moze komedia ukarać swym bacikiem, ale tu~ jakże zrobić porządek z tym zbrodniarzem, bez 
udziału ręki sprawiedliwości? I tu jednak trzeba pamiętać, że nie wiemy, czy Tartufe miał to 
zakończenie od początku czy też dorobił je Molier później, zarówno aby okazać wdzięczność 
królowi, jak aby go niejako wciągnąć do wspólnictwa. „I pomyśleć - wykrzykuje z żalem 
Oonnay - że będziemy może wiedzieli kie.dyś, co się dzieje na Marsie, a że nigdy nie będziemy 
znali pierwszych trzech aktów „Tartufa", tak jak je grano w roku 1664 w Wersalu!". 

Tadeusz Boy-Żeleński 

(w:) Molier D:iela Warszawa 1952 

., 

Molier. Sztych F. Bouchera. 



ANTONI SŁONIMSKI 

Wiemy, że w komedii Molierowskiej najistotniejszą rzeczą jest nie taka czy inna stylizacja, 
zachowanie czy też łai:nanie kanonów tradycji - ale siła interpretacji aktorskiej . Jeśli chodzi o 
„Świętoszka", ptzywykliśmy, patrząc na tą arcykomedię, nie dostrzegać postaci drugoplano
wych, koncentrując całą swą uwagę na postaci Tartuffe'a. Godzimy się nawet z konwencjonal
nym zakończeniem, pozostającym w dość wyraźnej sprzeczności z soczystym realizmem tego 
genialnego studium obłudy i podłości. 

Dobry monarcha występujący jak ex machina nię był nigdy pociechą dostateczną w walce z 
perfidią i fałszem licznego rodu Tartuffe'ów. Otóż stwierdzić należy, że teatr Jaracza po raz 
pierwszy przedstawił komedię Moliera harmonijnie , po raz pierwszy na scenie naszej 
„Świętoszek" znalazł wykonawcę o tak potężnej indywidualności aktorskiej: po raz pierwszy 
talent aktora poparty był znakomitą koncepcją reżyserską. Sztuka stała się smutniejsza, 
groźniejsza przez to żartobliwe potraktowanie sił, które przychodzą na pomoc sprawiedliwości i 
prawdzie. Zabawne kolo ratunkowe z kukiełką króla Francji i Nawarry ocala Orgona ale nas 
pognębia. Nie liczmy w chwili klęski na króla Francji i Nawarry. Oficer gwardii królewskiej w 
ślicznie trefionej peruce nie zjawi się, by dać świadectwo prawdzie, by ukarać wszystkie zbrodnie 
Tartuffe'a. Przywykło się mówić, że aktor stworzył wielką kreację, bo zdołał ożywić postać 
dramatu czy komedii. Wydaje mi się, że prawdziwie wielkie kreacje aktorskie muszą nie tylko 
przerażać nas, bawić czy inte~esować, ale muszą wzbudzać w nas ludzkie wzruszenie. M~szą 
mieć w sobie ' element człowieczeństwa. Ale cóż nas wzruszyć może w postaci Tartuffe'a? Czyż 
nie dosyć, że aktor ukaże nam wszystkie środki, którymi działa obłuda, czyż nie dośyć, gdy 
obnaża cały mechanizm kłamstwa i przejmie nas wstrętem do fałszywej pokory? Jaracz pokazał, 
że nikczemny przyjaciel poczciwego Orgona może być godny litości. W plugawej lubieżności, w 
zalotach do Elmiry, w momencie, zdawać by się mogło, najmniej spodziewanym. Jaracz błysnął 

. człowieczeństwem, dając nam obraz męki ponurej, zrodzonej z grzechu brzydoty i osamotnienia. 

Zasługą Perzanowskiej jest precyzyjne skonstruowanie mechanizmu głupoty i łatwowier
ności, na której tle postać Tartuffe'a staje się możliwa. 

16 października 1938 r. Antoni Słonimski G~rnlr na Melpomenie 

Warszawa 1982 

COMEDIE FRANCAISE 

Comedie Francaise, Paryż, Place du Theatre Franc;ais. Najstarsza scena o charakterze 
teatru narodowego. Po~stała w 1680 z połączenia na rozkaz króla zespołów z Hotel de 
Bourgogne i Hotel de Guenegaud. Comedie Francaise jest teatrem o unikalnej strukturze 
organizacyjnej, określonej w specjalnie dla niej ułożonych statutach. Działa do dziś jako 
stowarzyszenie aktorów na mocy porozumienia z 1804, potwierdzonego dekretem Napoleona z 
1812 (podpisanym w Moskwie). Subwencjonowana przez państwo znajduje się częściowo pod 
jego bezpośrednią kontrolą (minister kultury zgłasza kandydaturę dyrektora-administratora. 
zatwierdza nominacje trzech z sześciu członków komitetu administracyjnego). Societe des 
Comediens Franc;ais stowarzysza około trzydziestu aktorów (societaires). Mają oni stałe 

kontrakty i - zgodnie ze szczegółowymi przepisami - uczestniczą w zyskach. Po przejściu na 
emeryturę niektórzy otrzymują tytuł członka honorowego (societaire honoraire). Aktorzy 
stowarzyszeni wchodzą w skład zgromadzenia ogólnego, które zatwierdza budżet i kandydatury 

• nowych societaires, obejmujących zwolnione miejsca. W zespole Comedie Franc;aise grają także 
aktorzy związani jednorocznym, wymagającym przedłużania. kontraktem (pensionnaires) i 
stażyści. Co najmniej roczny pobyt na statusie pensionnaire jest warunkiem przyjęcia do grona 
stowarzyszonych. Budynek, będący główną siedzibą teatru, zwanego także Domem Moliere·a. 
został zbudowany w 1790, przebudowany po pożarze w 1900. Wnętrze parokrotnie unowocześ
niano, ostatni remont ukończono w 1976. Mieści około 1500 widzów. Od 1975 filialną sceną 

Comedie Franc;aise jest Odeon-Theatre de France (pl. Paul-Claudel I) i mieszczący się w tym 
samym historycznym gmachu (zainaugurowany . w 1799) Petit Odeon. Struktura Comedie 
Franc;aise wpływa decydująco na fakt, że jest to teatr aktorski ze stabilnym repertuarem. Mając 
na celu przede wszystkim pielęgnowanie języka literackiego wykształcił on szczególny sposób 
interpretacji rodzimego dramatu (Moliere, Corneille, Racine, Regnard. Marivaux, Hugo. 
Rostand). Aktorów obowiązuje nienaganność dykcji i elegancja gestu. Repertuar rozszerza się 
bardzo powoli (w latach czterdziestych Montherlant i Claudel, w latach sześćdziesiątych Ionesco 
i Schehade). Szansę dla dramaturgii współczesnej stanowią obie sceny Odeonu. Kierujący całym 
kompleksem do 1979 Pierre Dux nawiązał kontakt ze znanymi reżyserami francuskimi 

(Bourseiller, Garran) i zagranicznymi (Zeffirelli, Hands, Strehler) . 



Aktor: y .fi·anc'usc_r i 1rloscy irg ohra:u nie:nanego ma/ar::a. Pien rs:y :: leirej M olier. 

I 
I 

STEFAN JARACZ 

Molier niepokoi mnie od początku mej pracy w teatrze - napisze w 1945 r. S. Jaracz. -
Zabrałem się do niego i w lódzkim teatrze Zelwerowicza. i w Teatrze Polskim Szyfmana. ale 
calkowicie strawić go nie umiałem. Czułem jednak. że Molier to klucz do francuskiego teatru . I 
nie pomogło mi oglądanie go w Comedie francaise. Trzeba było znaleźć własny. a więc polski 
styl Moliera. Obdarzona dowcipem i„. bezceremonialna Perzanowska pomogła mi walnie 
przezwyciężyć różne opory w stosunku do tego specyficznego stylu i oto po raz pierwszy 
poczułem się w Molierze lekki. W dwie godziny odwalałem 5 aktów „Szkoły żon" w piekielnym 
tempie, starając się jednak nie uronić jednego słowa ani jednego celowego gestu. Lały się ze mnie 
potoki tyrad jak woda, choć każde zdanie było rezultatem żmudnego nieraz szukania koloru . 
Grzmiałem dygresje autorskie bezczelnie na froncie do publiczności. zastępując Moliera . i 
wracałem bezceremonialnie do akcji, do charakteru postaci i do „przeżywania''. Szalałem . Ale w 
tym wirze starałem się nie zgubić i tych kilku akcentów dramatycznych. które na chwilę 
ukazywały w błazeństwie tę drugą stronę twarzy Molierowskiej - umęczoną . Może się mylę. ale 
wydaje mi się, że to był mój najdojrzalszy wyczyn artystyczny. „Świętoszek'' poszedł już potem 
jak po maśle. Znaleźliśmy styl. Perzanowska rozprowadziła swe pomysły na całość. To nie było 
łatwe. Obie sztuki Molierowskie osiągnęły w Ateneum niebywałą ilość przedstawień . Każda szla 
80 razy z · rzędu . · Był· to rekord europejski. 

Jaracz przywrócił Monera do życia. dawniej granego u nas na ponuro.„ 

Jerzy Waldorff. onego czasu również krytyk teatralny. efektownie i długo porówny.wal 
Jaracza z Jouvetem, który grai w „Szkole żon" ponad dwieście razy w Athenee. Miał za złe 
Jaraczowi, że zrobił z Arnolfa wulgarnego, złośliwego głupca, gdy Jouvet wyolbrzymiał tragizm 
podstarzałego amanta, oszalałego w końcu z miłości. „W jednym wszakże - przyznał Waldorff 
- Jaracz przewyższył Jouveta. francuski aktor i reżyser dał tylko jak najdoskonalsze 
przedstawienie Molierowskie, idąc po linii tradycyj francuskiego teatru i stylu gry. Jaracz 
poszedł dalej: spolszczył Moliera. Jego Arnolf krewki i pełen zdrowia (Arnolf Jouveta cierpi na 
podagrę) to nie był mieszczanin francuski . To Polak z krwi i kości". ,.Przypomnijcie sobie. jak 
pysznie wyrzucał rejenta, kiedy krew uderzyła mu do głowy i prawie że po boku się macał za 
karabelą , aby rozsiekać natręta. Ten tupet zaiste nie był francuski. A wtedy, kiedy zyskawszy 
mniemaną zgodę Anusi na małżeństwo przestępował z nogi na nogę. oczami łyskał i aż się 

oblizywał na myśl o onych specjał;tch Anusinych, o onych buziaczkach i dołeczkach". „Gdyby 
Jaracz miał tę atmosferę spokoju, nieograniczone środki i czas, którymi dysponuje Jouvet. to 
stworzyłby niewątpliwie polski teatr Moliera nie gorszy, a może lepszy od francuskiego". 



27 wrzesma inauguracyjna premiera „Świętoszka" potwierdziła supremację artystyczną 
teatru Jaracza nad innymi scenami stolicy. Tę wspaniałą komedię Moliera wystawiano 
najczęściej dla uświetnienia uroczystości jubileuszowych Zelwerowicza i Solskiego, po czym 
niedługo zdejmowano z afisza. Teatr Jaracza po raz pierwszy przedstawił komedię Moliera 
harmonijnie, po raz pierwszy na scenie naszej „świętoszek" znalazł wykonawcę o tak potężnej 
indywidualności aktorskiej i po raz pierwszy talent aktora poparty był znakomitą koncepcją 
reżyserską. To komplementy Słonimskiego. Boy - miłośnik i tłumacz Moliera - sławił 

„sympatyczny teatr" za nowe odczytanie i odnowienie stylu molierowskiego, przy pysznych 

konceptach dekoracyjnych p. Daszewskiego. 

„Bardzo lubię sposób, w jaki teatr Jaracza bierze się do Moliera. Z miłością, a poufale. ze 
czcią, a na wesoło. Jest zresztą coś molierowskiego w tej małej Jaraczowej familii, w. miłości, 
jaką otacza swego przewodnika, w ufności, z jaką tych kilka osób rozkłada między siebie na 
głosy jakieś arcydzieło, do którego oficjalne teatry przystępują (a jeszcze części.ej nie 
przystępują) ze drżeniem. I rezultaty są doskonałe: po „Chorym z urojenia", po ,,Szkole żon" 
oglądamy „Świętoszka" - tego „Świętoszka", który tak łatwo zieje smutkiei;11, a który wczoraj 
wypełnił salę śmiechem i wesołością, wzniecał oklaski przy otwartej scenie". 

„Tartufe Jaracza wejdzie do legendy teatru polskiego" - tyle razy w ostatnim sezonie 

pojawiało się słowo „legenda", jakby w przeczuciu zbliżającego się kresu i przetwarzania Żywej 
jeszcze twórczości w historię . ,Jest to jedna z tych kreacji, które w „pospolitość niską" wnoszą 
ferment wielkiej sztuki i przywracają wiarę w istnienie Apollina i Muz". 

„Świętoszek" - pisał Parandowski o tej „najświetniejszej ewokacji teatru Molierowskiego" 
- należy do tych sztuk, na które idzie się jak na znaną operę, aby przede wszystkim posłuchać 
znakomitego solisty. Był nim tu Jaracz. Wyborny w każdym momencie, miał swoją wielką arię 
w scenie umizgów z trzeciego aktu. Pożądliwość, fermentująca pośród obłudnych i namaszczo
nych słów, wyraziła się w jego Tartufie ze wstrząsającą szpetotą. Cóż za niezwykłą wymowę 
nadał swym rękom? Skąd on wziął żółtawy połysk oczu, przez które wyglądał płaz spod maski 
ludzkiej? Dał nam odczuć, z jaką pasją Molier rzucił tę postać na scenę i jak pastwi się nad nią, 

zapomniawszy o wszelkiej wyrozumiałości. 

Jaracz dał swemu Tartufowi niepospolitą charakteryzację: ta wyleniała głowa. ta twarz, na 
której bezczelność, chytrość, zlośliwość nie umie się dłużej niż przez chwilę ukryć pod maską 
wzniosłości i pokoFy; mogłaby nas fascynować ze sczerniałego tla znakomitego obrazu . Niewielu 
chyba artystów w Europie tak czuje i tak mówi tekst p·oetycki jak Jaracz. W jego ustach ani 
jedno slowo nie idzie na marne, każde otrzymuje właściwy akcent, łączy się z właściwym gestem. 
porusza grą twarzy. I wtedy dopiero widzi się, czym jest wiersz Moliera: wolnym od wszelkiej 
pustki i bałamutnych ornamentów głosem duSl''i ludzkiej'~ . Boy kreśli ostatni tak obszerny 
portret aktora: „Pokazanie się Jaracza przyjęto salwą oklasków: i słusznie. Po prostu Jaracz, 
ledwie się pokazał, już zagrał swoją rolę, już był caly w latających oczkach. buzi w ciup. 
postawie, masce i w owym nieokreślonym „czymś", co stanowi o życiu scenicznym figury . A 
dopieroż gdy zaczął mówić: Jego oświadczyny Elmirze, w stylu aktów strzelistych człowieka 
żerującego po zakrystiach, paliły ogniem komicznej skądinąd namiętności; czuć było, że się 

wydzierają zmysłowcowi niepokojonemu obrazem tej uroczej kobiety w bezsennych nocach, że 
wciąż żyjąc w jej pobliżu. w tym domu pełnym domowników i gości, pierwszy raz znalazł się z 
nią sam na sam i wie, że na taką sposobność będzie musiał czekać Bóg wie jak długo. nie ma 
czasu do stracenia, ledwie może opanować ręce już błądzące po sukniach Elmiry. Tę scenę, 
jedną z najzuchwalszych, jakie istnieją w teatrze, zagrał Jaracz olśniewająco . A cóż dopiero o 
analogicznej scenie czwartego aktu, o tych pochrząkiwaniach rozgrzanego knura. przeplatanych 
aforyzmami speca od wiązania i rozplątywania węzełków sumienia, o scenach z Orgonem, gdy 
Świętoszek brawurowym szturmem samooskarżenia odzyskuje zagrożoną pozycję, to znów gdy 
przydeptany płaz pręży się nagle, aby się zwrócić przeciw swemu dob~oczyńcy --:--- to wszystko 
były momenty zagrane w najwyższym stylu, stawiające tego Tartufa na szczycie molierowskich 
kreacyj Jaracza. I - co ciągle trzeba tu podkreślać - od początku do końca ten Tartufe by! 
wesoły, byl zabawny ... 

Edward Krasiński Ste/an Jarac:: Warszawa 1983 

' 



Scena ::e „Ś1ri1:10s::ka ' ' . S:: tych :: XVJJJ 1r . 

LOUIS JOUVET 

„.24 stycznia 1950, środa. „świętoszek" , dla którego jest to dzień próby kostiumowej. 
spotyka się - w reżyserii i z udziałem Jouveta - ze światłami rampy. 

Pomimo opinii :xasy czasem pełnych rezerwy, a jeszcze częściej wrogich. „Świętoszek" 
będzie grany 139 razy w dwóch seriach przedstawień „. 

Ataki, jakich celem stanie się jego „Świętoszek" nie będą miały najmniejszego wpływu na 
wysokość dochodów. Wprost przeciwnie. Bywalcy Athenee, „fans". wielbiciele Jouveta. nie będą 
chcieli uwierzyć, by ten zapalony sługa Moliera mógł się pomylić . Okienka kasowe będą 
oblężone. Teatr wypełniony . 

Całkowity rozdźwięk pomiędzy prasą a publicznością, która przez przekorę co wieczór 
wywołuje i oklaskuje,_Jouveta. 

Na czele atakujących stoi najbardziej agresywny Robert Kemp. Podsumowawszy swoje 
wrażenia słowem „Konsternacja!" kończy je słowami : „Wyszedłem oszołomiony z żalu". a 
pośrodku stwierdza, że Jouvet był ~ajgorszym Świętoszkiem, jakiego kiedykolwiek widział. 
Zazwyczaj niewrażliwy na krytykę, tym razem wstrząśnięty Jouvet zareaguje. 
Pan Kemp przek~oczył granice. 

- Wid.zisz, Leop11;rdzie, albo ma rację Kemp, a mnie nie można wybaczyć . sponiewierałem i 
zdradziłem Moliera, tak jak on .twierdzi ... Albo też jego skargi są niesłuszne i wtedy jemu nie 
można wybaczyć, że wystąpił z podobnymi atakami. Tak czy tak jeden z nas się myli. i to myli 
poważnie. W kraju dobrze zorganizowanym i troszczącym się o zachowanie swojego 
narodowego dziedzictwa. winny - on lub ja - zostałby osadzony w więzieniu lub też zakazano 
by mu dalszego wykonywania zawodu . Na całe życie! Mnie za fałszowanie. wypaczanie i 
oszukiwanie na towarze, nadużywanie etykiety, wynaturzanie dzieła sztuki - gdyż nie można 
przerabiać bez zgody autora dzieła literackiego, podobnie jak nie można bezczelnie przerabiać 
obrazu Cezanne'a czy Rembrandta - jego natomiast za niekompetencję, fałszywe pomawianie. 
zniesławienie, jeśli to, o co mnie oskarża, jest nieprawdziwe. Ale czyż przez całe czte~y miesiące 
prób tego właśnie nie przestawałem kłaść wam łopatą do głowy? „Moje dzieci. ograniczajcie się 
wyłącznie do mówienia tekstu, jedynie tekstu. Nie ufajcie intencjom. nie ufajcie interpretacjom. I 
strzeżcie się od mówienia w tekście czegoś innego, niż on mówi. On wystarcza' sam za siebie. I 
zobaczymy, do czego w ten sposób zajdziemy" . Czyż nie widzisz. że jestem oskarżony o 
zdradzanie autora, którego uwielbiam ponad wszystkich? Tego już za wiele! Bo jeżeli chodzi o 
Moliera, to uważam, że nikt - nikt. rozumiesz? - nie ma prawa mnie pouczać . Bo - choć 

może wydam ci się zarozumiały - nie wierzę. by był na świecie bardziej doświadczony. 
obiektywny i świadomy celu znawca Moliera ode mnie. Poświęciłem swoje życie na jego dzieła . 



Poświęcam je nadal , jak wiesz. Nie wierzę , by ktokolwiek bardziej niż ja, lepiej niż ja myślał nad 
nim tak uporczywie, badał tak troskliwie, koncentrował się tak bezustannie, z taką miłością na 
jego dziełach, i wreszcie traktował je z taką pokorą , zapałem i szacunkiem. Tak więc to lanie 
wzbudziło we mnie wstręt. 

* 
* * 

Jedna rzecz jest pewna. Mimo jego niezaprzeczalnej woli służenia Molierowi i nie 
zdradzania go nigdy, obraz ·„świętoszka" jaki powstanie - lub też jakim odbiorą go krytycy -

absolutnie nie będzie odpowiadał temu, co sobie w związku z tą sztuką wyobrażał Jouvet. Dla 
Jouveta, Świętoszek jest szczerze wierzącym , praktykującym, pobożnym . Ale choć pobożny, jest 
też człowiekiem „ . z jego słabościami . To klucz interpretacji . Nie wymawia ani jednego słowa , o 
kt,órym nie jest przekonany. We wszystkim jest szczery. Także w swej miłości do Elmiry. 
Miłości, która go zgubi . W jego zachowaniu nie ma nic fałszywego. Wszystko, o co się go 
oskarza to tylko obmowa, gadanina, prymitywna zazdrość, plotki, złośliwe ,,mówią, że„.'', nie 
posiadające podstaw. W żadnym momencie, może z wyjątkiem tego, w którym odsłania Elmirze 
swoją żądzę, której nie może zaspokoić - ale czyż można odpowiadać za swoje uczucia? -
Tartuffe nie pojawił się na scenie w aspekcie diabolicznym, jaki przez dwa akty usiłuje się mu 
narzucić . I wreszcie tylko dla zemsty - pokazując swe pazury, zrozpaczony, doprowadzony do 
ostateczności, odsłoni swoje prawa do domu, który ofiarował mu w darze Orgon. Tak w oczach 
Jouveta przedstawia się dossier „Świętoszek". 

Prawie codziennie przy kolacji będzie to tematem niekończących się rozmów. 

- Ależ, Szefie„. Weźmy przykład. Nie szukając daleko, mój stosunek do pana. Mieszkam 
pod pańskim dachem.„ Mam klucz od kasetki i posiadam inwentarz jej zawartości „. Kiedy 
potrzebuje pan pieniędzy, prosi mnie pan o nie i bierze prawie z zamkniętymi oczyma książkę 
wydatków, którą panu wręczam. Dobrze„. Przyjmijmy, że od czasu do czasu, bez pańskiej 
wiedzy, uszczuplam trochę . „ 

- Chwileczkę, motylku! Przykład nie do przyjęcia! Karty źle rozdane. Tartuffe sam nie 
bierze. Jemu się daje. Drobna różnica! 

W porządku! Co nie przeszkadza, że zalecając się do macochy, nie zaniedbuje córki. :. 

„ . Którą Orgon mu oferuje, nie zapominaj o tym! To nie on prosi o jej rękę. 

Niech będzie! Pomówmy więc teraz o jego postawie wobec Elmiry. Cóż pan o tym 
powie? A gdybym ja za pana plecami podwalał się do Monique? Czy uważałby to pan za 
normalne? Czy miałbym prawo do pańskiej wdzięczności? Czy nie byłbym ostatnim łotrem? 

- Byłbyś zimnym draniem.„ 

o 
- Cieszę się słysząc to w pańskich ustach. 

A czy Tartuffe nie jest zimnym draniem? 
- Przepraszam, Wasza Dostojność! To Elmira go prowokuje„ . 

- „.W scenie IV, żeby otworzyć oczy temu głupcowi swojemu mężowi! Ale w scenie Ili to 
właśnie Tartuffe, nieproszony. wygłasza pełne uczucia deklaracje wobec Elmiry. żony swego 
dobroczyńcy„ . 

- Bo jest w niej do szaleństwa zakochany. Nie jest już panem siebie. Zresztą mówi jej to : 
„Serce daje się wziąć, a nie filozofuje''. Jest szalony! Kocha„. Oto wszystko! A ona o tym 
świetnie wie. ladacznica! Dlatego Elmira, poruszona i zmieszana uczuciami. jakie w niej 
wzbudza Tartuffe. nie chcąc im ulec, postanowi uwolnić się od niego przy pomocy podłego 
podstępu„. 

- Gdy tego słucham, Tartuffe wydaje mi się w rezultacie wyłącznie niewinną i bezbronną 
ofiarą spisku . Nawet 'wtedy, gdy chce wyrzucić wszystkich za drzwi! Nawet wtedy, gdy Molier. 
by rozproszyć wszelkje wątpliwości co do charakteru naszego wesołka. wyraźnie stara się 
zaznaczyć w pewnym momencie, że to łotr„ . 

Zaprmrdr , niebo ir=hrania pe1rnyc/1 pr= yjemności; 

(to mówi łotr) 

Lec:: d=irk i nim mid moie hogactll'a radości. 

A więc? 

- A więc co. a więc? Nie ma dowodu, że to oświadczenie jest dziełem Moliera . 

- Zapewne podobnie jak podtytuł sztuki ,.Oszust"? 

- Denerwujesz mnie swoim idiotycznym rozumowaniem! Jakbym słyszał Kleanta! Jesteś 
podobny do niegb jak dwie krople wody! „. I stajesz się równie obrzydliwy jak on! 

I tak dalej! Z kilkoma możliwymi wariantami, nasze rozmowy o „Świętoszku'' tak właśnie 
się kończyły„. Zbyt inteligentny, by oszukiwać samego siebie; nie lubił - gdy potrafił bronić 
swych argumentów nie do obrony - że spychało się go na ostatnie pozycje. Wtedy wyzwalał się 
stamtąd piruetem. I dla uspokojenia umysłów pociągaliśmy ostatnią szklaneczkę niewystałej 
chartreuse przed pójściem spać. „ 

Możliwe, że gdyby Jouvet wystawił „Świętoszka" dziesięć lat WC'!'.esnieJ, zanim jeszcze 
wpadł w pęta swych problemów religijnych, zastosowałby zupełnie inny język sceniczny. Ale dla 
tych samych powodów, dla których został poprzednio adwokate.m Don Juana, zostanie reraz 
obrońcą Tartuffe'a, „stworzenia Bożego'' jak każde inne, i z tego tytułu godnego współczucia. 



Człowiek wierzący, jakim został, mistyk z każdym dniem bardziej zbliżający się do Boga i 
mogący w każdej chwili dotknąć w lewej kieszeni marynarki krucyfiksu bijącego w rytmie jego 
serca - jak dotyka się talizmanu - nie mógł ścierpieć, że ta postać, w której skórę wślizgiwał 
się każdego wieczora, mogłaby być tak zła, tak perfidna, jak to Molier - przez usta Doryny, 
Kleanta, Elmiry czy Damisa, starał się powiedzieć ... Chciał więc by przynajmniej jego miłość do 
Elmiry była szczera. Jeżeli Tartuffe ma inne grzechy na sumieniu, ta miłość będzie dla niego 
odkupieniem. I jego karą. 

W tobie moja nadzieja, dobro, spokój leży, 

Od ciebie me zbawienie lub rozpacz zależy; 
Rzeknij słowo, a sługa twój ze snu się zbudzi, 
Najnędzniejszym albo te.ż najszczęśliwszym z ludzi . 

Któż śmiałby twierdzić, że wymawiając te słowa, Tartuffe fałszował rzeczywistość? Kto? 

Tak więc Jouvet będzie grał szczerze, prawdziwie, otwarcie. Tekst Tylko tekst. 

ż tego weryzmu wyrośnie, w surowej dekoracji Georges Braque'a, sztuka bardziej 
dramatyczna niż komiczna, z której śmiech, z kilkoma wyjątkami, zostanie przegnany, z godną 
uwagi postacią Ta11uffe'a „ambitnego, pozbawione~o skrupułów, suchego zimnego jak klinga ... 
Gra krańcowo czysta i prosta, bez krzty człowieczej słabości". 

·A jednak Jouvet uważał, że ukazał te ludzkie słabości Świętoszka .. 

Orgon ~ wspaniale i z wdziękiem .grany przez Pierre Renoira objawi się jako postać 
świadomie ustawiona, łatwowierna i naiwna zarazem. Ocierająca się o głupotę. 

Gdy pomyślimy, że w sztuce Moliera reprezentuje on „korporację" prawdziwych dewotów, 
to mamy prawo zapytać, czy bunt, jaki wzbudził „Świętoszek" po swoim ukazaniu się i prawie 
pięcioletni zakaz wystawiania, który za tym poszedł, nie były bardziej skutkiem zaweżonego, 

· ośmieszającego ich obrazu, jaki pokazał Molier w postaci Orgona niż jednoznaczny portret 
(przepraszam Szefie) - oszustwa i hipokryzji w postaci Tartuffe'a. 

W każdym razie takie będzie przekonanie Jouveta. 

„świętoszek"zostal chwilowo zdjęty z afisza w niedzielę 19 lutego 1950 wieczorem, mieliśmy 
go znowu zacząć grać po powrocie ... · Louis Jouvet 22 lutego wyruszy w drogę wraz ze swym 
zespołem. Kierunek: Belgra, Hola~dia, Hiszpania, 'Północna Afryka, Szwajcaria„. 

Leo Lapara Dziesięć lar z Louis Jouverem Warszawa 1979 Louis Jourer jako 7ar1u//e 1r Teatr::e Arhenee. Pary: ( 1950 ). 



WYBRANE DATY Z ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI JEANA BAPTISTY 
POQUELIN - ·MOLIERA 

1622 - 15 stycznia w Kościele Świętego Eustachego w Paryżu odbył się chrzest Jeana 
Baptisty Poquelina - syna tapicera królewskiego i Marii Cresse. 

1631 - J. B. Poquelin rozpoczyna naukę w kolegium Clermont w Paryżu. 

1632 - umiera matka Moliera. 

1637 - jako najstarszy syn Jean Baptista otrzymuje prawo dziedziczenia po ojcu godności 
tapicera królewskiego. 

1640 - poznaje aktorkę Magdalenę Bejart , która rozwija w mm powolanie aktorskie. 

1643 - 30 czerwca przy ulicy de La Perle w Paryżu wraz z Magdaleną Bejart podpisuje akt 
założenia spółki „dla grania komedyj ... w Illustre Theatre". 
Wystawiają m.in . Corneille'a, Nicolasa Desfontainese'a i Antoine'a Mareschal. 
Wkrótce bankrutują. 

1646 - a właściwie już pod kÓniec 1645 r. razem z M. Bejart przyłączają się do grupy 
Dufresne'a i opuszczają Paryż na prawie trzynaście lat. Trasa podróży wiedzie m.in . 
przez Nantes, Tuluzę, Montpellier, Narbonne, Agen, Lyon, Bordeaux, Beziers, Dijon, 
Grenoble i Rouen. Z okresu tych wędrówek pochodzą dwie sztuki Moliera : 
„Wartoglqw" i „Zwady miłosne". 

1658 - powrót do Paryża . 20 października w Luwrze, dzięki wstawiennictwu brata 
królewskiego Molier wraz ze swymi aktorami debiutuje oficjalnie przed całym 
dworem wystawieniem tragedii Corncille'a „Nikomed". Uzyskuje protekcję Ludwika 
XIV. 

1659 :_ · powstają_ „Pocieszne wykwintnisie'' . Przedstawienie odnosi duży sukces. 
,I 

:i66°1 - ·' 2Q .stycznia otwiera salę w Palais. - Royal, którą otrzymuje dla swej trupy dzięki 
popa_rciu Filipa Orteańskiego . Pisze ,.S?~olę mężów". Osiedla się w pobliżu teatru na 
rogu ulicy Saint-Thomas-du-Louvre i Świętego Honoriusza. 

1662 -'- . 23 stycznia pojll)uje za zonę dwudziestoletnią Armandę Bejart, siostrę , a wg innych 
córkę swej dawnej przyjaciółki - Magdaleny Bejart. Kontynuuje temat podjęty w 

„ ,Szkole mężów'', nowej· sztuce nadaje tytuł „Szkoła żon" . 

1664 - powraca do tematu małżonków, których dzieli rozmca wieku w „Małżeństwie z 
musu''. Przychodzi na świat jego pierwszy syn Ludwik, którego ojcem chrzestnym jest 
sam król. Dziecko niebawem umiera .· Wystawia „świętoszka" . Ludwik XIV zabrania 
grać sztukę publicznie. Przedstawienie w wersji ostatecznej otrzyma stale prawo do 
sceny dopiero w 1669 roku. 

1665 - dla wypełnienia luki w repertuarze pisze i wystawia „Don Juąna" . Występuje jako 
Sganarell. Protektorat nad zespołem obejmuje Ludwik XIV, aktorzy otrzymują 
miano: „Trupa Jego Królewskiej Mości w Palais-Royal''. 

. 
1666 - powstaje ,,Mizantrop'' i „Lekarz mimo woli" . Ukazuje się zbiorowe wydanie dzieł 

Moliera. 

1668 - Powstaje „Grzegorz Dyndała", „Skąpiec". 

1669 - 25 lutego umiera ojciec Moliera. 

1670 - pisze „Mieszczanina szlachcicem". · 

1671 - wystawia „Szelmośtwa Skapena'', w których gra główną rolę. 

1672 - 17 lutego umiera Magdalena Bejart. Molier przenosi się do apartamęntu przy ulicy 
Richelieu. Tutaj przychodzi na świat jego drugi syn, któremu nadano imiona Piotr. 
Jean Baptiste, Armand. Powstają „Uczone białogłowy". 

1673 - IO lutego w Palais-Royal wystawia „Chorego z urojenia"; gra rolę Argana . 17 lutego 
Molier w czasie czwartego przedstawienia umiera. Zgodnie z nakazem arcybiskupa 
Paryża pochowano go nocą na cmentarzu Świętego Józefa. Dzisiaj ma swoje miejsce 
na Pere-Lachaise. 

śmierć Moliera zadała ciężki cios jego zespoł,owi. Komedianci królewscy 
przyłączyli się do teatru Marais, w ten sposób powstał teatr Pałacu de 
Guenegaud, który zespoliwszy się później z Pałacem Burgundzkim dał w 1680 r. 
podwaliny Komedii Francuskiej czyli Domu Moliera. 

Opracowała Grażyna Narodowiec 
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