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61wtę Sf!Jk<U[!f .fjJo{!Jk[t/ą wsz<;tlzie. 

c/f!'/"""< zaan:ftni, a zawMć f'/Ć będzie. 

.fl>RZEDM OWA* 

Oto kom dia. która narobiła wiele hala u i narażon była na długie 
prześ lad ania. Lo y j j tanowią v m wny dowód, że ludzie. których 
wyszydza, ą we Fr ncj i o wiele potężniej si niż w. zyscy. z k tóry h aut r 
żartowa ł obi dot, . Markizi, wykwintn isie, roga ze i lekarze znosili 
potulnie to. iż o · mi 1 no s ię przed ·ta wić ich na ni : udawali na"Wet. 
że i oni wraz z ałym świa t m bawią. ię Ldj t mi z ni h żywcem wzorkami. 
Ale obłudnicy ni puścil i tak łatwo szyde t a mimo uszu: uczuli si ę 
dotknięc i i v ogóle zdumieni tym, i ż t ~ o· mielił się wydn: i · ich zal
bierstwo i targnąć na rzemi to , którym i trudn i tyl m żnych i wpły

wowych osób . Ta i j zbrodni nie mogli mi przebaczyć, toteż w zy cy 
wyruszyli w po i przec iw mej ztuce z nieopi aną wpro t zajadło \ ci ą. 

Rozumi s ię amo przez ię_. i ż nie zaczepili j ej o t . co ich uraz i ło. zbyt 
dobrymi pol itykami są na t i zbyt wiele maj ą prytu. ab tak od łaniać 
wn trz wła nej duszy. Idąc z swym hwalebnym ob czajem o, łonili 
pobudki o i te spra\ ą Boga: Tartufe wedl i h ądu sta ł i~ utworem 
obrażają y m rel igi ę. P dług ni h ztuka ta j t od początku d końca pełna 
wszelakiej ohyd ; nie ma w niej nic, co by nie za ługiwało na zniszczenie 
ogniem. Każda zgł ka jest bezbożną: ge ty nawet s zbrodnicze: naj lżej sze 
drgnieni ka, ruch gł w . najmni j szy krok na prawo lub na lewo kryją dla 
tych pan · w taj emni • które umieją wykładać nam, oickorzy ' · . ( ... ) 

Oto, co mnie zmu za d tego, by podjąć obronę. hodzi mi o osoby 
napra dę nabożne i przed nimi pragnę o zy ' cić z zarzutów swą sztukę. 
Zaklinam j e z całego erc . aby nie potęp i ały rzeczy. nim j ej nie sprawdzą 
własnym i zyma; aby ię wyzbyły w z !kiego uprzedzenia i nie dały się 
używa ' za narLctdzie zło· i tym. których obłuda ujmę przynosi prawdziwi 
wierLącym. 

Kto ob ie zada trud rozpatrzenia ię z dobrą wiarą w mej komedi i, 
spostrzeże . n iewątpliwie . że intencj e jej są wszędzi na w · kroś nie\l; inne 
i że nie ma ona bynajmniej zamiaru szydzić z rzeczy godnych poważania; 
że postępowałem sobie z całą ostrożno · cią, .1akiej w mag drażliwa :ć 
przedmiotu. i że d łożyłem całej sztuki i w zy tkich możl iw eh tarań , aby 
dobrze dróżn ić har kter ob h1dn ika od człowieka naprawdę pobożnego . 

• Fragmenty Pr=edmo11~1· dołączonej przez liera do pierw zcgo wydania komedii 
(marz 1669) 



Obróciłem całe dwa akty umyślnie na to, aby prz_ gotować zjawienie się 
zbrodniarza. Nie trzyma on ani przez chwilę sh1chacza w niepewności: każdy 
go pozna od pierwszego rzutu oka po cechach, którymi go naznacz Iem: od 
początku do końca nie mówi ani słowa. nie spełnia ani jednego uczynku, który 
by nie malował harakteru niegodziwca. a nie uwydatniał przymiotów praw
dziwie zacnego człowieka będącego j go przeciwstawieniem. 

Wiem dobrze. że jako odpowiedź ci panowie tarają się zerzyć mnie
manie, iż nic w t atrze jest miejsce. aby poruszyć tego rodzaju przedmioty; 
ośmielę się jednak spytać, za ich pozwoleniem, na zym opierają tę p iękną 
zasadę.( ... ) 

Jeśli zadaniem komedii jest poprawiać przywary ludzkie, n ie pojmuję. 
czemu niektóre z nich mają być pod tym względem uprzywilejowane. Ta. 
o której mowa, bardziej niż inne groźną jest dla społeczel1stwa; widzieliśmy 
zaś, że gdy chodzi o poprawę błędów. wpływ teatru może być nader znaczn, . 

aj piękniej. ze usiłowania poważnej moralno · ci okazują s ię zazwyczaj mniej 
potężne aniże li bicz satyry; gdy chodzi o poprawę, nic tak kutecznie nie 
wpływa na ludzi n iż odmalowanie ich przywar. Najstraszl iwszy cios zadaje się 
ułomnościom, wysta\ i aj ąc je na szyderstwo świata. Ludzie znoszą z łatwoś
cią przyganę, ale nie szyderstwo. Człowiek godzi się na to. iż może być złym. 
ale nikt nie godzi się być śmiesznym. ( ... ) 
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.~ \ .i;' mogą mi prze ba zyć, 
że odsłaniam ich szalbierstwa przed oczami świata ." 

Mol ie re 

Premiera Święto .y::ka 12 ma_1a l 664 r. wywołała skandal, ;akiego nie pamiętano 
we Francji. Chociaż Molier zdąży ł JUŻ przyzwyczai ć paryską pub lic:wość do tego. 
że każda jego szruka wywoływała burzę , c o ś tak iego ' , darz Io s i~ po raz pierw ·zy. 
Aby zrozumieć przyczyny i okoliczno~ i które skłoniły go do n::ipis::mia tej „obrazo
burczej" komed ii, co fn ijmy s i ę kilka lat\ stecz_ 

Po trzynas tu latach tulac ki na prowincji , opromieniona sł awą trupa Moliera wra
ca, j es ien i ą l 658 r.. do Paryża . „P rzeklęty chłopczyk" , jak go nazyw ano, wraz ze \\ m 
zespołem „bły zeza! wszędz ie' ' gdzie · i ę pojawił. Św i e tn i aktorz , staranna, prze
myś lana reżyse ri a , ws paniale kosti umy i wystawna oprawa spektak li. nie spotykana 
poza Paryżem . szeroki repertuar - w zys tko to spraw i ało . że kon kurenci me m rcł i przy 
nich szans. 

Wracał teraz, b podbić Paryż . \Vi ózl ze sobą .. pi e rwszą trupę prowicji", kilka 
własnych jednoaktowych fa rs i dwie komedie Wartoghi 11 ~ ·::yli ::aws::e nie w porę or:i z 
Zwach· 1nilosne, które były prawdziwf żyłą złot a i o któ rych mówiono już w : tolicy. 

Zagrać w Paryżu. a za i stn ieć ta m naprawdę . to dwie zupełn i e różne prawy, dla
tego Molier us ilnie p szuk i\ a l protektorów, którzy pomogl iby mu spełnić swój cel 
i umo:Hiwili wyst~p przed Dworem. Z Rouen, kt 'ry b t ostam im ·tapcm wędrówki 

przed Paryżem. kil kakrotnie wyjeżdża ł do :t lic y. by „przygotO\ ać sobie przyjęc ie 

u Monsieur" . , .Ważne osobistości, które obserwuj ąc sukcesy Mol iera , prz_ rzekły mu, 
że wprowad ą go na Dwór" - notowa ł akt r i kro nika rz j eg trupy La Grange . Kim 
były owe osobi to. c i, tego kron ikarz już nie wspom ina - ::ile w wyniku ich ta rań pro
tektora t nad zespołem objął Diuk d' Anjou, książę f il ip Orleańsk i. \\ , znaczaj ą; każde 

mu z aktorów pensj ę 300 livrów roc7Jl ie . Pieniędzy tych, o było częstym ówczesnym 
zwyczajem, nigdy nie wypłac ono , ale liczył s i ę przecież zaszczyt byc i::i członk iem 

Teatru Jedynego Brata Królewskiego. 

24 paździ ernika 165 8 r. > kordegardzie Luwru trupa Monsieur, zadeb i utował a ofi
cjaln ie „przed Ich Wysokośc iami i całym Dworem". B I to niezw, kfy dzici1 w życ iu 
M liera, od tcg J czy _ i ę spodoba. za leża ła ca ła jego przyszłość i o mało nie zaprze
paści ł tej szansy, swoj ą nieszcz sną manią grani a ról tragicznyc h. n pary ·ki d biut 
wybra ł / ikomeda Corneille'a . Na zctęście, po ty m okraszonym zdawkowy mi bra
wami \\, 's tę pie , pokaza ł Zakocha11ego doktora . . .Oni są lep i od Włoch · w" - mia ł 

ponoć ~twierdzić król i przydzi e l ił trupie J ·dynego Brata Królewskiego salę w Pe
ti t-Bourbon . k tórą dz i e lić mi eli z trupą włoską . W łos i zarezerwowali ~obie lepsze 
„zwykłe" dni tj. wtorek, p i ątek i niedzi e l ę ... nadzwyczaj ne" zostawi aj ąc Molierowi. 

I znowu fvl ol ier. głuchy na w zcl kie argu m nty zcsp . lu, rozpoczął cykl wys tępów 

tragediami , bo farsy i komedii n ie ceniono wówczas w Paryżu tak jak repertuaru rra
gicznego i „bohater~kich ró l". Pokazał „prze u ląd Corneille -a", !-!er 1k!esu. Rodag11 11ę . 



Molier jnko Cezar w Śmfrrci 
P11mpt:1u~;:a Com~ i lk'a 

„Gdy 11 licr gra, tak amo można 

po· miać ię na komedi i jak na trage
d ii'" - rozgłasza l i w P ryżu j ego wro
gowie. 

W tępując na cenę pragnął zostać 

wielkim aktorem dramatycznym, wy
bitnym tragik iem równym Burgund
czykom. N iestety, nigd_ mu się to nie 
udało , tak amo zre ztąjak nie powi -
dlo mu s ię jako pisarzowi w „szlache
tnym gatunku'' . 

awet. tak przychylny mu zawsze 
Grimares t, st\vierdzal: .,Natura po ką
pila Mol ier w i owych dy poz cj i 
niezbędnych prz_ tego rodzaju akcji 
dramatycznej . ale jak czlow iek świat

ły i wykształcony znal reguły ry ak
torskiej . Nadawał s i ę tylko d ról 
komediowych; nie potrafi ł wej ć w ro
lę poważną i wi le o ·ób zapewnia, 
że próbując tego d konać. d znał tak 

S'mieri: Pompejus::a, Cy da. Do
piero kiedy j eden z widzów „cis
nął j abłk i em w głowę pana de 
Moliere, który grał ezara" - dy
rektor zapowie !z i a ł Wartogloirn 
i Zwadr mi/o:;ne . Publiczność by
ła zachwycona, a trupa włoska 

poczuła się poważn i e zagrożona 

sąs iedztwem „ Francuzów" . 1e 
ty lko oni. także Burgundczycy 
tytułujący s ię dumnie ,jedyną tru
pą królewską" . To im zawdz ięcza 
Mol ier swo is tą L.mowę milczenia, 
która zapanowała wokół zespołu. 

Przez prawie cztery miesiące 

gazety donoszące o wszystkim 
co dotyczyło króla i dworu, nie 
napi saty nic o nowym teatrze . 
Dopiero. z okazji któregoś przed
staw ienia, danego w obecnośc i 

bra ta kró le\ kiego, wspomniano 
o Petit-Bourbon , nie wymieniaj ąc jednak 
nazw iska Moliera, a zwąc go jedynie 
„pierwszym aktorem" tej sceny. 

C iszę przerwa ł a dopiero, 18 lipca 
I 659 r., premi era Pocies::n pch i1J·k1l' i11 111 iś. 
„Moja ty wy kw intn isiu" - zwracały się do 
siebie panie w błęk itnym sa lonie Markiz 
de Ramboui llet, który z czasem tal s ic,: 
pierwszym salonem literackim Paryża _ 

Tu kształtowano opi nie, które stawały 

s ię j edyne. niepodważa lne i powszech nie 
ob wiąz.ujące . Kiedy Mo lier przybył do 
Paryża. błęk i tn y salon nie miał już takie
go op iniotwórczego znaczeni a, bo w t -
licy namnoży ło si ę salonów otwieranych 
przez nieudolne na śłado\ czynie Marki
zy_ W jednym z nich powstał np. „zna
m ieni ty proj ekt' ' zmiany ortografii, by 
uprzystępnić ją kobietom i p i sać . Iowa 
tak1ak s io;: je wymaw ia. Na szczęście w po
rę zj awił s ię Molier. 

S iedzące na scenie „wyb intn isie" 
zostaty \Vykpione na ocza h c ałego Pa
ryża . W ówczesnym teatrze i s tniał bo-

wiem zwyczaj , ż honorowe miej sca znaj
dowały si ę właśn ie na sceni - dobycie 
„k zesła" było więc sp rawą pre t i żu i ho
noru. 

Już następnego dnia Molier ot zymał 
od władz miej skich pismo z zakazem gra
nia sztuki. Była to dla nieg najlepsza 
rek lama-· cały Paryż mówił tylko o jego 
komedi i! Króla nic było wówcz<l! w sto
licy, ale po powrocie kazał grać sobie Po
cies::ne wvkwintnisie, kil ka razy. Gdy j uż 
cofni ęto zakaz - podwo1ono też ceny bile
tów - tym ra?:em nikt nie oponował. Z pro
wincj i „odbywały się istne pielgrzy mki" 
a „osoby, które nie widz i ały Wrkwi11tniś . 

nie śmiały s ię rrzrnać do tego bez ru
mieńca" - w pomina kronikarz . 

Wraz z pierw. zym .:ukcesem pojaw iły 

się kłopoty. Pa łac Burgundzki zaniepo
kojony powodzeniem sztuki , postanowi ł 

nie dopuścić by trupa Mo liera zdys tanso
wała go w walce o popul arność. Za ich 
namową ks i ęgarz Ribou zdobył kopię ko
medii i uzyskał podstępnie przywilej _i eJ 
drukowania. Zgodnie ze zwyczajem, każ

da drukowana wówczas sztuka s tawała 

się własnością publiczną. Molier nie dru
kował więc swoich utworów, zachowując 

je dla własnego zespołu. A le tym razem 
sam wydał swą komedię, uzyska~ szy 
anulowanie przyvi ileju, wyłudzonego bez 
jego zgody - wobec czego oskarżono go 
o plagiat , zarzucaj ąc mu wzorowanie s ię 

na sztuce k s i ędza de Pure. granej niedaw
no u Włochów_ 

Zanim ucichł szum wokół Pocie.1·::

nvch 11 ykivint11i.i- , Petit-Bourbon wysta
wia 28 maja 1660 r. Rogac::a ;: uroj en ia . 
34 przedstawien ia z rzędu , rzecz niespo
tykana na owe czasy, znowu dolały oliv.cy 
do ognia. Obaw iając si 0 naśl adowców, 

już w trzy dni po premierz , Molier uzys
kał przyw ilej wyłącznośc i druku. ale k n
kurcnCJa była czujna. Znowu wykradzio
no tekst sztuki. który przerobi ony przez 
me_iakiego Neuf i łl e naine ' a, ponowni e 

wielkiej porażki - kiedy po raz pierw
szy ukazał się na sceni - że nie poz
wolono mu nawet dokoriczyć kwe
stii"_ 

„Natura po. kapiła Molierowi 
zewnętrznych powabów, tak użytecz

ny h (.„) w rolach tragicznych - noto
wała w w oich Pamil{.tnikach panna 
Poisson, jedna z jego aktorek - głos 

miał o g łuchym brzmieniu, twardej 
modula ji. i deklamował za zybko. 
Próbował wyzbyć si ę owej nadmier
nej „p toczy tości ", tak sprzecznej 
z dobrą dykcją, za cenę ustawicznych 
\ _ s i łk \ . kt re wywoływał u niego 
czkawkę, drę zącą go aż do śmierci". 

Na nic zda\ ały 1ę delikatne uwagi 
i a luzje ko kg · w. s1ef trupy „z uporem 
porywał s ię na ro le tragiczne" i prawic 
zawsze były to gł wne role. „Długo 

pozostawał ślepy, dzjwiąc się: zyżby 

sztuki Com i lłc'a były do chrzanu?" 

1uacja zm ieniała się , gdy zaczy
nano grać komed ię lub farsę. „Trzeba 
by pędzla Pous~ina . Le Bruna lub Mi
gnarda, by oddać sprawiedliwość jego 
godnym podziwu blazcńst\vom. Nikt 
nie potrafił dotychcza · tak grać mimi
ką „.) i nic wiadomo czy bardziej po
dziwiać autora, że napi al taką sztukę. 
czy po ób, w jaki w ni j zagrar·_ „Był 
aktorem w każdym calu: wydawało 
1 . że posiada kilka głosów ; wszyst

ko w nim przemawiało: tąpnięc iem . 

zmrużeniem ka. uśmiechem. poru
szeniem glow Mol ier wyrażał znacz
nie wi ccj niż najw ięk zy mówca 
zdołałby to zrobić w ciągu godziny" 
- st\vierdzali naoczni św iadkowie. 

„Był tak znakomity jako aktor k micz
ny (. „) że i. kt rzy po jego śmierci 
próbowal i go na ładować. wydawali 
s i ę bardzo nieudolni''. 

Korowód j go wielkich ról kome
diO\\ ·eh r zpoczął Maskary! w Po-



cie\=ny ·h wy!Mintni ·i ·h. Naw ·t je
den z jego zaciętych wrog w. nieja
ki omoice. przyznawał : „Maskary! 
woją grą zr bił bardzo wiele i na tyle 
podoba ł si publicznośc i , że okrzy

knęła go piern szym aktor m farso
wym Francji". A gdy wraz z Rogac::em 
::: urojenia rozpoczął „ cri , woich 

gana re li"'. nie miał sobie równy h. 
le n jlepszy nawet komik. uzna

wany był wówczas. 7~ ktora drugiej 
kategori 1, .. blaznaniezd lnegowzni ść 

si na zczyty tragedi i"' - nic dziwią 
zatem .. tragiczne 1 ągoty" Moliera. 

M lier ~ kos tiumie S~an :ircla 

wydukował Ribou. kazały i ę artyk uły 

kryty kuj ące i w z 'dzającc Mo liera, nie 
szc zi;;dzącc zaś pochwał „nowej wersj i''. 
Ribou ośmie l ił s i ę nawet opublikować 

drugie wydanie tego dzieł a. dedykuj ąc 

Je „. Molie rowi. Tym razem Molier nie dał 
za wygraną i uzyskał od sc;dz iego miej
skiego nakaz całkowitej konfiska ty niele
galnego wydania. 

Gdy proces wal s i.;: z Ribou , spadł na 
ni ego kolejny cio . Przekupiony przez kon
kurencję Nadintendent Budynków Kró
lew kich, bez uprzedzenia rozpoczął prze
budowę Luwru od zburzen ia Peti t-Bour
bon. pozbawiaj ąc w ten sposób Ze pół 
Jedynego Brata wla neJ sceny. 

Burgundcz cy i teatr Marais. 
kusili aktorów wysok imi gażami. 

ikt jednak nie przyjął tych ofert, 
w zy cy opowiedzie li ię za Molie
rem. Wbrew oczekiwaniom „w iel
kich kom diant ' w z Pałacu Bur
gundzk iego", z pomocą bezdomnej 
trnpic przyszed ł sam kr · 1. 

Z spół wys t ępował teraz częś

ciej w Luwrze i Vincennes przed 
ob liczem Ludw ika X IV i w r..:z -
dencjach magnatów. Szczodrze wy
nagradzane wy t<,'.py gośc inne ·pra
wiły, że zespół mógł w całości po
k ryć am dziel nie koszty adaptac1i 
sa li w Palais-Royal. która JUŻ do 
końca będzie teatrem Mol iera. 

W dn iu otwarcia nowej ceny, 
20 stycznia 166 1 r„ Molier otrzy
mał, po raz pi en zy. od króla gra ty
fik ację 3 tys i ęcy livrow, którą 

rozdzi elił mi ędzy aktorów. Jego 
slawa rosła z każdym dniem, tak 

że wreszcie został zaszczycony pochwa l ną wzmianką w ry mowanej gazec ie Loreta, 
który nie mógł go już dł użej i gnorować. 

Po wystawieniu ki lku znanych komedii, zawsze chę tni e og l ądanych przez publ icz
ność. 4 lutego 166 1 r. zespó ł Pa lais-Ro al prz..:d taw ił nową komedi ę hero i czną Don 
Garcja ::: Na 1·arry. zruka niestety padła po 7 przed ta \ ieniach. Tej teatralnej klapie. 
jedynej w karierze Moliera , towar.l szył a nieopisana radość wrogów. Poja\ iły s i ę licz-

ne ironiczne wie . z ki i „żałobne komunikaty". że „świetny autor" już · i ę skonczył . 

Jak stwierdzają znawcy przedmiotu. sztuka padła ponieważ by ł a s z t u ką , o 1 i e
r a, który dla szerokiego ogółu był wyłącznie autorem i aktorem komiczncm. Kto wie, 
czy ni e zyskałaby powodzenia . gdyby ukaza ła się pod innym nazwiskiem. Poza tym 
Molierowi-autorowi zaszkodził Molier-aktor. Postrzegano go jako ganarela a nie bo
haterskiego koc hanka. których chciano oglądać tylko w Hotel de Bourgogne. 

Klęska ta miała także swoje dobre strony. Zmusiła Mol i ra do 
szukania nowego sposobu pi sania, by nic porLucając kom edii 
ru1i fa rsy wypowiadać ,„ zlachetnieJ. ze dramaty ludzkiego 
serca", przeds taw iać głębok i e studia namiętnośc i - stwo
rzyć swój własn sty l komediowy. Po latach wiele ustę 

pów z Don Garcja przeniósł dosłownie do Mi::antropa 
i sztuka ta ni e zrobiła już klapy. 

Radość j ego wrogów nie tnva ła długo. W cztery 
miesiące po ostatn im przedstawieniu nieszczęsnej ko
medii heroicznej Palais-Roya l daj e premierę S:::ko
ły mę:!:ów , która zagrnna „58 razy z rzędu" pobiła 

wszystk ie rekordy popu larności tego teatralnego sezonu. 
W sześć tygodni potem, 17 sierpnia 1661 r„ zespół wysta
wia Natrętó11-. Sztukę tę nap i sał Molier w ciągu piętnastu 
dni . na zamówieni e Nico la a Fauquete'a . markiza de Be lle 
i le, nadintendenta finasów, z okazj i fe tynu, wydanego w jego Moher 
dobrach w Vaux , z udz i ałem króla i ca łego dworu . 

Pr1.cz scenę porzewinę ł a s ię cała galeria dworskich posta
ci , a gdy król s twierdzi ł. że brakuj e mu jeszcze ,jednego 
oryginała nie skopiowanego" , w c i ągu nocy dopi sał Molier 
nową scenę. W Dorancie wszyscy rozpoznali Wi elkiego 
Łowczego . 

Natręci - to tak ulubiony przez kró la komcd ioba
let. Szereg satyrycznych scenek z dużą ilośc i ą muzy ki , 
ni esamowitymi efektami , korzystującymi najnowsze 
zdobycze teat ralnej techniki. ieodzownym elementem 
tyc h widowisk był ba le t. gdz ie zawodowym tancerzom 
bardzo często towarzrz. I sam król w otoczen iu arysto
kracji . 

Molier wraz z kapelmistrzem dwor ·kim Lullym dopro
wadzili ten rodzaj teatralny do perfekcji , a szczytowym 
osiągnięciem tego gatunku był M ies:::c:::anin s:::!ach ·i ·em. 

20 lutego 1662 r. Molier po ś l ub ił , młodszą o lat 20 Armandę Bejart - „dz iecko 
teatru". I znov.ru „był na ustach całego Paryża'" . Kim była Arman da - siostrą czy córką 
Magdaleny Bćjart , jego dawnej kochanki'.' Szczególnie aktorzy z Pa łacu Burgundz
kiego. czyhający wc iąż na wszystko Cl mogłoby 1.aszkodzić ic h rywalowi, u s iłowa li 

obrócić przeciw niemu sprawę tego związku, który uważa l i za ,.nad v.-yraz" gorszący. 



Tymczasem Molier, chcąc nacieszyć s ię życiem rodzinnym przekazał niektóre 
funkcje administracyjne w teatrze panu Lenoir i dopiero w grudniu 1662 r. przedstawił 
premierę nowej p ięcioaktowej komedii -- S::kola żon. Sztuka zachwyciła publiczność. 
Bijąc wszelkie rek rdy powodzenia („ 1500 livrów z wieczoru"), wywołała prawdziwą 
wojnę literacką, któ rą można porównać z tą, jaka toczyła si;;; trzydzieśc i lat wcześniej 
o C:yda Comci!l e 'a a potem o Wesele Fig ara i Hernanieg o. Molier w nieznany dotąd 
sposób przekroczył granice komedii , stwarzając podwaliny nowoczesnego dramatu. 
Z prostej fabuły wyłoniła się nowoczesna komedia charakterów, obyczajowa, psycho
logiczna, reali styczna. 

Jako pierwszy zabrał głos w prasie Jean Donneau de Vi:e, stwierdzając . że sztu
ka jest ź le skonstruowana, ponadto był „załamany nadmiarem zawartych w komedii 
sprośności" . Była to woda na młyn wszystkich „moralistów". Oskarzono go o niemo
ralność . dopatrując ię w naukach jakie Arnolf daje młodziutki ej Anusi. parodii nauk 
św. Grzegorza z Nazjasu. Kongregacja Św. Sakramentu zaczęła zabiegać. na szczęście 
bezskutecznie. o zakaz grania sztuki . Zaczęto też rozgłaszać plotki , że Molier żyje 
w kazirodczym związku z własną córką. 

S:kola :=on stała s i ę przedmiotem dyskusji wszystkich paryskich salonów. A gdy po 
premierze, król w uznaniu zasług Moliera jako „doskonałego poety komicznego" wyz
naczył mu roczną pensję w wysokości tysiąca livrów, stanęli przeciw niemu wszyscy 
literaci - komediant podniesiony do godności autora"' 

Zerwał z nim też stosunki , jego długoletni przyjaciel Pierre Corneille. Nie z powodu 
pensji . bo jako „pierwszy autor dramatyczny na świecie". otoymał dwukrotnie wyższą 
gratyfikację - powodem była Szko ła żon. W finale 2 aktu, Molier wykorzystał jeden 
wer z tragedii orneille ' a Sarturi11S , który w ustach Arnolfa zabrzmiał bardzo zabawnie 
i takiego sposponowania swojej tragedii stary mistr;: nie mógł mu wybaczyć, jak i tego, 
że publiczność woli okl askiwać .,błazeń stwa Moliera" ni ż .jego Muzę" . 

W odpowiedzi na ci skane pod swoim adresem kalumnie w czerwcu 1663 r. wys
tawia Molier Krvrykę ))S::ko(v żon« . Z zagorzałej dyskusji estetycznej stworzył sztukę, 
w której przedstawił w zarysie poetykę nowoczesnej komedii, broniąc się też przed 
zarzutami o niemoralność. 

Nie musiał długo czekać na odzew. mnożą s ię pa zkwile i nowe .. sztuki". Ośmie
szony pod postacią Lizydasa pan de Visć odwdzięcza się Zelindq, czy li Prawdziwą 
krytyką »Szkolv ::on«. Bardzo zainteresowani jej wystawieniem Burgundczycy, po za
poznaniu s i ę z tym arcydziełem. nie chcieli mieć z nim nic wspólnego. Pan de Visć 
musiał poprzestać na tym, że wydrukował swoje dzieło i rozpowszechniał je gdzie 
tylko się dało . 

Więcej szczęścia miał drugi ośmieszony literat Edme Boursault, jego sztukę pt. Por
tret malarza c::y li Przeciwk1y ty ka »S::koll' :!:011« wystawiono w Hotel de Bourgogne. 

Podobno król z zainteresowaniem śledz i ł tę literacką wojnę i jak szeptano w Pa
ryż u, doradził Molierowi aby raz jeszcze zatakował ze sceny swych przeciwników. 

14 października 1663 r. Palais-Royal wystawia lmprOll'izację w Wersalu, gdzie 
Molier wyłożył swoją koncepcję sztuki aktor. kicj. On i jego aktorzy, jako postaci 
sztuki. wystąpili pod własnymi nazwiskami odpowiadając 1asno i dobitnie aktorom 
z Pałacu Burgundzkiego na ich kpiny pod swoim adre em. Dostało się też literatom 
i markizom. 

Molier nigdy nie sta ra ł s i ę być teo
retykiem teatru, był t lko aktorem i au
torem poszukującym w teatrze prawdy. 
To ona stanowiła dla niego pods tawę gry 
zarówno w komedii jak i tragedi i. „Staraj
cie się zgh;b i ać naturę waszych ró l i wy
obraźc i e sobie, że jeste~c ie tymi ludźmi, 

których przed tawiacie". Wyznawał też 

nową koncepcję .,gry tragicznej". Grał 

i reżyserowa ł tragedie w sposób zupełnie 
inny ni ż robiono to dotychczas. Opowia
dał się za prostotą i naturalnością. „Król. 
który rozmawia sam na sam z dO\ ódcą 
swojej gwardii musi mówić po ludzku 
( ... ) nie zwij ać si;;; i nic przybierać tonów 
demonicznych". S ta rał s ię wpoić widzom 
zamiłowanie do naturalnej , prostej i zro
zumiałej dek lamacji . Publi czność była 

jednak przyzwyczajona do podnio s łego , 

napuszonego stylu Pałacu Burgundz ki e
go. Siła tradycj i i nawyku był a si lniej sza 
od sh1sz.nych racji Moliera . 

„Miał przeogromną słuszność ata
kuj ąc zły gust - p i sa ł pierwszy bio
graf Moliera, Grimarest - Burgund
czycy nie mieli pojęcia o jakichkol
wiek zasadach rządzących ich sztuką, 

lmpm H'i:acja 11· Wena/u - Molier 
w utoczen iu swoich aktorów 

nie wiedzieli nawet, że one istni ej ą. Gra ich polegała jedynie na emfatycznej, 
napuszonej recytacji , jednakowej dla \ szystk ich ró l: nie sposób było w niej odna
leźć ruchu ni pasji ; a jednak tacy(. .. ) byli oklaskiwani . gdyż mówili wiersz pomp -
tycznie (sam Molier użył tego okreś lenia ). Mol ier, który znal grę od strony jej za ad, 
oburzał s ię na tak źle usta\ ione role i oklaski, jakimi ni ewyrobiona publicznoś zasy
pywała aktorÓ\ , do tego stopnia. że postanowił skłonić swoich kolegów do n a t u
r a I n os ci ; przed nim - jako komikiem - i przed panem Le Baron( ... ) gra aktorów 
była naprawdę żałosna dla ludzi obdarzonych smak iem ( ... ) Molierowi nie brak ło żad

nego z gestÓ\ . żadnego z akcentów nieodzownych, by wzru ·zyć widza i dek l amując 

nie zdawa ł s i ę na los przypadku" . 
Molier chciał st\ ort ć „szkol · rzeczyw istego, w pełni wcwnę trznic uzasadnio

nego pokazywania ze sceny tekstu dramatycznego" . lial rację i wydawałoby s ię . 

że powinien odn ieść zwycięstwo. alc paryżai1i e woleli oglądać na cenie potężnych 
bohaterów obdarzonych stentorowymi głosami a nie zwykły h ludzi, jak imi byli na co 
dz ień. W tym tkwiła przyczyna ni powodzenia tragedii w molierowskim tea trz . J go 
rewolucja „gry dramatycznej" wyprzedziła po prostu swój czas. 

Jak było d przewidzenia. na reakcj ę ,.rozw cicczonych Burgundczyków" nie trze
ba było dh1go czekać. Oburzony aktor de Villiers razem z panem de Visć odpowiedzieli 



komedią Zemsta marki::ó w, gdzie nazwano Moliera „pospolitakiem okradającym in
nych aktorów", a także „małpą" i „rogaczem" . A Montfeury-junior poruszony do głębi 
tym j ak Moli er potraktował j ego oj ca. wielkj ego Zachariasza Montfeury, tuza burgund
czyków - lmpro wi::acją w pałacu Cunde. Do nagonki przyłączył się również Teatr na 
Bagnie wystaw i ając „antymolierowską" sztuki,:. 

Ale ukazai s i ę też utwór niejakiego Filipa de la Croix Wojna, knmic::na, c::y fi obro
na »S::koly żm1«, której autor stwierdzał , że sztuka z powodu której rozpętało się cale 
to zamieszanie jest bardzo dobra. Zaś j eden z nielicznych, prawdziwych przyjaciół 
Moliera, Boileau-Despre.au x skwitował cale to zamieszanie zgrabnym wierszykiem: 

Niechaj wvzw iska ::awistnikó ll" 

plrną , jak plvnie mętna rzeka. 

! tak wvhorna trwa komedia 

::wycię:':y. pr::etnva, choć po wiekach.' 

W sty czniu 1664 r. rodzi s i ę pierworodny syn Moliera. Rodz tcami chrzestnymi 
chłopca zostali.. król Francji i Jej Wysoko~ć Henrietta, ks i ężna Orleanu, a dziecko, 
ze zrozumiałych względów, otrzymało imię Lud-
wik. Fakt ten odb ił s i ę szerokim echem i wywarł 

na w ·zystkich wielk ie \ rażenie. „Król. kumem ko
medi anta' " Nagonka na Moliera znacznie os ł a bła. 

iedawni jeszcze wrogowie, widząc jaki protektor 
sto i za nim z entuzj azmem zaczę li opowiadać s i ę 

po jego stronie. 

Cała ta kampania przec iw
ko niemu, a zwłaszcza metody 
jakich użyto, nienawiś · , pod
ło: ć , zawi ść, obłuda podparta 
„św i ętymi treściami", obu
dziła w nim chęć zmierzenia 
s i ę z tym tematem. Z walki 
o Szkolę żon. narodz i ł się 

Tartuff e, c::yfi Świętoszek. 
Dobrze poinfom10wane źród
ła (Brosettc) twierdz iły je
dnak, że temat sztuki podsu
ną! Moli erowi sam król. Lu
dwik XIV dostrzegał w jego 
komediach potężny oręż do 
wa lki ze starymi s iłami i na
wykami, którym jako młody, 
\viatły władca tak się prze-

Król Ludwik XIV 

(obraz Hyacinlhc ' a Ri gauda) 

ciwstawial. Zanim osie mnastoletni Ludwik .. przebudz ił się i postanowił rządzić samo
dzielni e". przez długie lata władzę w kraju, jako formalna regentka sprawowała jego 
matka, królowa Anna Austriaczka wraz z kardynałem Mazarinem. 

Za jej panowania szczególnie nas iliła się działalność Kongregacji Św. Sakramentu, 
która założona w szlachetnym celu niesienia pomocy potrzebującym , zaczę ła z czasem 
uzurpować sobie prawo do ingero\\ ania we wszystki e sfery życia publicznego , aby 
przez to mieć wpływ na politykę par"lstwa. 

Wprawdzie w roku 1660 Ludwik wydał zakaz działalno ści wszel kich tajnych sto
wan:yszer1, ale bigoc i skupieni wokół Królowej Matki nadal rościli sobie prawa do 
wskazywania i dyktowania jedynej właściwej drogi. Wyzwolony spod kurate li matki 
młody król, jako władca absolutny, nie godził się na żadną cenzurę i zakazy a szczegól
ni e na wtrącanie się w jego prywatne życie. Już w wi eku lat 17 odpowiedz i ał przecież 

przewodniczącemu Parlamentu - „Par"lstwo , to ja!" Gdy więc ochmistrzyni dworu. za 
poradą ks iędza Joly, zamknęła kratami wszystkie przej ś cia , którymi król mógł udawać 

się do apartamentów panien dworskich, wypędził ją wraz z mężem i w 1666 r. rozwią

zał Towarzystwo Św. Sakramentu. 
Zan im to jednak nas t ąp iło . w maju 1664 r. otwarto uroc zyśc i e podwoje nowego 

pałacu w Wersalu. Uczty. turn ieje , koncerty, tar"lce , sztuczne ognie. ba lety i komedie. 
miały olśnić Francj ę. Organi zt1cję widowisk powierzono Moli ·row i. Wielką fotę - Ro::

kosze ::ac::aroll"ane; 11 )·.1py - ofi cjalnie dedykowano Król owej Matce i królewskiej 
małżonce Mari i-Tcn:sie, ale prawdz iwą heroiną tej zabawy była król ewska kochanka 
panna de la Valli ć re , którą król pragnął oczarować . 

Zespół Moliera wystawił dwte znane już komedie Na1rę tÓ \\' i Mal:':e1istwo z musu. 
a 8 maja , specjalnie napisaną na tę okazję Księ:':ni c::kę Elidy, w której zachwyc iła wszyst
kich g rająca tytułową ro l ę młodziutka żona Moli era - Armanda. 



Wieczorem, 12 maja, odegrano trLY akty 
Świę!Oszka. Istnieje przypuszczenie. że król 
celowo wybrał tę, nie pasującą do ogólnego 
tonu zabawy sztukę , aby sprawdzić „moc 
swojej s i ły" . Już w kwietniu na zebraniu 
„pewnego Towarzys twa móv>'iono o wysił
kach zniszczenia ohydnej sztuki Tartu/fe" 
i przeszkodzeniu w jej wystawi eniu, co na 
pewno dotarło do króla. 

Komedia rozpoczęła się w atmosferze 
ogólnych zachwytów nad geniuszem autora, 
ale pod koniec 3 aktu miejsce zaj ę ło nieopi sa
ne zdumienie i zgorszenie . Komediant z Pa
lais-Royal j ednym pociągnięciem pióra zmą
c i! baj eczną fetę. 

Królowa Matka ostentacyjnie opuściła 

Wersa l. Arcybi skup Paryża Kardynał de Pere
fi xe nalegał. by król natychmiast wydał za
kaz wystawiania sztuki. Był to pierwszy 

fo rt11,[ e - ryc ina L Ed. Foumi cra i jedyny j ak dotąd wypadek , kiedy wido-

wi sko teatralne wywołało takie poruszenie. 
W tej sytu acji zawsze przychylny Mol ierowi Ludwi k XIV wydaj e zakaz jej wystawia
ma. a nic zd ał a się opinia papi eskiego legata, ka rdynała C hig i, który po zapozn aniu się 
z t reśc ią komedi i, nie znal az ł w ni ej nic zdrożnego i nie dopatrzył si ę obrazy religii. 

W tydzic11 po uikazic grania ·więtos;:ka, trupa wioska odegrała w obec ności dworu 
farsę Scaramouche pustelnikiem, w której w nader n iekorzystnym świetle przedstawio
no zakon ni ka. Król - jak podaje Moli er 
- c iągle jeszcze zdum iony h is torią z Tar-
tuff em, zapytał ksi _c ia C nde : „Rad bym • .., •. r..~-
bardzo wiedz i eć , czemu ludzie. którzy s i ę 

tak bardzo go rszą k medią Moliera, nie 
mówią ani słowa na Skaramus::a'? Na to ów 
książę odpowiedz iał : Przyczyna w tym , że 
Skara11111 :: szydzi z nieba i z relig ii. o co c i 
panowie niewiele s i ę troszczą, podczas gdy 
. ztuka Moliera maluje ich samych - i tego 
ni e mogą ścierpieć" . 

W dwa m ie i ące potem Kondeusz zapro
si ! zespól Moliera do Raincy. gdzie 29 listo
pada I 664 r. odegrano pięc i oaktową wersję 

komedii. Nie wiadomo j ednak, czy była to 
ta sama sztuka, którą znamy z j -j pierwsze
go wydania. 

Tymczasem w Paryżu na głowę t\fo
liera zaczęła spadać is111a lawina gromów. 
Rozjuszeni dewoc i uzna li go za „ekskomu- Elmira - rycin a L Ed. Foumicra 

nikowanego w liczbie bezbożników i łajdaków". Uczeni mędrcy ogłosili go ,jednym 
z naj n iebezpieczniej szy ch umysłów epoki'". Proboszcz parafii Sw. Bartłom i ej a, ojciec 
Roulle, wydał dedykowane królowi dziełko, w którym nazwał Moliera „czartem oble
czonym w ciało a przebranym za człow ieka. zasługuj ącym na karę ognia, zanim do
sięgn i e go ogień piek ielny'' . Nie była to wcale poetycka przenośn ia , kil ka lat wcześniej , 

za sprawą Kongregacji Sw. Sakramentu. spalono na stos ie mi styka Morina na oczach 
całego Paryż a. 

Zakaz królewski nie zezwa lał na wystawianie komedii. ale n ikt nie zabronił jej 
czytania. Molier czytał więc swojego S\1 · ię tos::ka w salonach i grywał go na dworach 
przychylnych mu protektorów. 

Sztuk a zaczęła t eż krążyć po Fra ncji w odpisach. 

„Uśmiercenie Tartuffa" , było dla teatru poważnym c i sem, który należało za s tąpić 
szybko nową sztuką. ały Pa ryż z niecierpliw ości ą oczekiwa ł ko lej nego utworu wy
klętego komedianta . 

15 lutego 1665 r. , gdy kurtyna w Pa la1s-Royal poszła w gó rę . paryżanie prze
ż.y li szo k. Oczekiwano. że autor okaże skruchę i przedstawi utwór, który ni e będz ie 

już szargał świętoś ci . Tymcza · em Don Juan, czv/i Kamienny guść, wywołał skan
dal chyba j eszcze wi ększy, niż Tartu!}e. Tekst Don Juun a zabrzmiał ze sceny. pod
czas gdy ze S\viętos::kiem zapoznał . ię ograniczony krąg odbiorców. zum pod
nie ś li nie tylko stróże moralności. ale cała złota m łodz i eż Paryża i libertyni z pała
cu Kondeuszów. Sceniczny żywot idącego pełnymi kompletami Don Juana nie 
tf\vał długo. Po 15 przedstaw ieniach wyd ano zabz dal szego W')'Staw iania sztuki i już 
nigdy za życia Mol iera nie zagrano jej na scenie . W tym wypadkuje.J autor dał za wygraną, 

ale o Tartujfa będzi e walczy! aż pięć ł at. 

W krótkim czasie Molier trac i ł , w aurze skanda lu, kol ejną swoj ą komed ię , na
dal jednak ci eszył s ię względami kró la, który ani myś l a ł „wrzucać go do rzeki ", ani 
„pozwolić sępom by wyżarły mu wnę trzności " . Choć zew. ząd roz lega ł się krLYk 
„Niech grom spali Moliera'" - król zaprasza go do Wersal u a w sierpniu do Sa int
-Germain-en- Laye. Tam, 14 sierpnia 1665 r. , pro ··i swego bra ta o ods t ąp i emc mu pa
tronatu nad trupą. Odtąd zes pół Moliera będzie nos ił tytuł Aktorów Jego Królewskiej 
Mości w Palais-Royal z pensj ą w wysoko~ci 6 ty ięcy li rów rocznie . 

Był to cios dla Burgundczyków, .J edynej Trupy Królewskiej" , ich hegemonia 
została podwa.żona . Oba zespoły zos ta ły zrównane w swych prawach i us tawione na 
tej samej pła„ zczyżn i e . 

W podz i ękowaniu za ten splendor i łask ę, Molier w ci ągu pięciu dn i napis ał 

i wystaw ił 15 wrześn ia w Wersalu komediobal et w 3 aktach MiloH !ekar::em. Sztuka 
przeni esiona do Palais-Royal wywołała kolej ny skandal, śmie rte lnie obrażając cały 

francuski fakultet medyc zny. 

8 listopada ł 665 r. Kondeusz ponownie zaprasza Aktorów Jego Królewskiej 
Mośc i do Raincy. c hcąc obejrzeć Tartu!]a. o ile 4 akt j est już got wy Kiedy rok 
wcześni ej widz iał pi ęcioaktową wersj ę komedii, autor wspominał mu. że jes t to 
wersja niedokończona. Ksi ąże chcia ł w ięc zobaczyć „pos t<;py w jej udoskona
laniu". Było to jedyne tego roku wys tawienie Świętoszka. o którym nadal było 
głośno. 



W roku 1666 wydano w dwu tomach 
wszy tkie napisane do tego czasu 
komedie Moliera. 
Była to rzecz bez precedensu - autor 
udo~tępnił swoje teksty. czynią z nich 
własność publ iczną. 
W 1682 r. . w osiem lat po · mierci 
Moliera. ukazało się w cztert:ch to
mach pierwsze zbiorowe wydanie 
Dzieł wszystkich. Przygotował je do 
druku La Grange, jego aktor i wiemy 
przyjaciel. który dołączył do wydania 
także krótką biografię. 
W 1705 r. ukazała się pierwsza bio
grafia Moliera Vie de monsieur de 
Moliere pióra Grimarest'a - naoczne
go świadka jego działalności i suk
cc. ów. Przez długie lata ~tanowiła 

ona jed ne źródło wiedzy o Janic 
Baptyśc i Poqu lin-Molit:rc. 

Strona tytułowa 
zbiorowego wydania 
D=iel Moliera. tom I. 
Po lewej: 
Molier w kostiumie Maskaryla; 
po prawej - jako Sganarel. 

Strona tytułowa tomu II. 
Molier i panna de Brie 
w Szkole żon. 

• 

Wieści o nim wypłynęły także poza granice Francji . Nowo nawrócona właśnie na 
katolicyzm królowa zwccji Krystyna. mieszkająca po abdykacji w Rzymie, zwró
ciła się do ministra spraw zagranicznych Francji o udostępnienie jej egzemplarza ko
medii, którą chciałaby wystawić. 

Władze francu skie znalazły się w niezręcznej sytuacji . Mini ster odpowiedział. 

że sztuka nie jest jeszcze ukończona a Molier na pewno nie zgodzi się na j j udostę

pnienie. zaś król nie będzie używał swojego autorytetu , żeby dopuscić na scenę kome
dię, której wystawienia zabronił. 

W 1666 r. umiem Królowa Matka. najwięk. za protektorka „stro nnictwa poboż
nych", król rozwiązuje Kongregacj ę Św. Sakramentu. W folicra wstępuje ień na
dziei , ale nie śmie jeszcze prosić króla o łaskę dla Tartuffa. Zmęczony ciągłą walką, 

kłopotami w domu zamyka Mi::antropem „heroiczny okres„ ·wojcj twórczo.'c i. Nie 
tracąc nadziei odwetu, wraca do roli „dworskiego bawiciela", oferując królowi to, co 
ten lubił najbardziej - komediobalety. 

W rok później zdobywa s i ę na krok niezwykły. Przedstawia królowi nowy ręko
pis Świętos=ka wspominając o poprawkach, które poczynił. Zuji,:ty wó\.vCzas wyprawą 
wojenną Ludwik XIV stwierdził, że nie ma osobiście nic przeciwko sztuce ... co Molier 
uznał za zgodę na jej wystawienie . 

Gdy król wyjechał do Flandrii, 5 sierpnia 1667 r. Palais-Royał wysrawia zakazaną 
komedię pod zmienionym tytułem S::a/bier=. Tartuffe stał s ię Panulfem, „przebrałem 
tę postać-pisze Molier - w szaty wytwornego światowca, wyposażyłem go w mały ka
pelusik. długie włosy. wielką kryzę i mnogość koronek: ( ... ) złagodziłem rzecz w wie
lu ustępach i usunąłem troskliwie wszystko, co wedle mego uznani a mogłoby posłużyć 

za cień pretekstu sławetnym oryginałom skreślonego przeze mnie portretu - w. z stko 
zdało się na nic. Klika zwietrzyła rychło niebczpiecze i1St\ o jakie j ej zagraża". 

Sala teatru pękała w szwach. Już następnego dnia prezydent Parlamentu paryskie
go, któremu podczas swojej nieobecności król powierzył władzę w mieśc ie, rozkazał 

zdjąć sztukę z afisza i rozstawić straże pod drzwiami teatru. 
W dwa dni później Molier wysyła dwóch swoich aktorów z. listem do króla, prze

bywającego wówczas w obozie pod Lille. prosząc w nim monard1ę o udzi el.en ie zgody 
na \\)'Stawian ie Sza/hier=a. „Oczekuję z uszanowaniem wyroku jaki Wasza Królewska 
Mość raczy wydać w tej sprawie, lecz to pewna, Najj aśniej z Panie, iż trzeba mi 
będzie zaniechać pisania komedyj , j eże l i świętoszki maj ą zostać górą. 

Zwycięstwo to da im niejako prawo prześladowania mnie więcej niż poprzednio; 
niebawem gotowi będą zaczepiać najniewinniejsze rzeczy za to tylko, i ż wyszły spod 
mego pióra. 

Oby dobroć Twoja, Najjaśniej szy Panie, raczyła udzielić mi swej pomocy przeciw 
ich zatrutej wściekłości' " 

Panowie de La Thorillier i de La Grange nie zostali przyjęc i osobiście przez króla , 
Jego Wysokość rozkaza ł tylko odpowiedzieć, iż obiecuje, że komedia będz ie grana, a le 
rzecz rozważy dokładnie dopi ero po swoim powrocie do Paryża . 

11 sierpnia 1667 r., gdy wysłannicy Moliera byli w drodze, arcybiskup Paryża, 

de Perefixe, wydał orędzie zabraniające ,.nie tylko wystawiania. lecz także czytania 
lub słuchania owej komedii . zarówno publiczn ie jako też na jakichkolwiek zebra
niach prywatnych pod grozą obłożenia k lątwą i wykluczenia z kośc ioła świętego". 
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Afi s1. 7 obsadą komedii 

Sztuka zn iknęła z afi za na kolejne dwa 
lata. a jej autor wyj echał z Paryża , zaw iesza
jąc na pewien czas przedstawienia w Palais
-Royał. Zaszył s i ę w Autreuil pi sząc m. in. 
Amfi triona, Grzego r:::a Dyndalę c:::yfi Mę::a 

pognęb ione ·,o i Skąpca . 

W lipcu 1668 r. Ludwik XIV zakoń
czywszy zwycięsko wojnę z Flandrią, pow
rócił w glorii sławy do Wersalu. Przygoto
wano wspaniałe uroczystośc i, a głównym 
punktem zabaw był komediobalet Moli era 
i Lully ' ego - Zazdm.f{ kocmołucha. 

Dopiero na początku 1669 r. król wywią

zał s ię zdanej aktorom obietnicy - mimo os tre
go sprzeciwu swojego spowiednika i arcybis
kupa Paryża. 5 lutego wskrzeszony Tanu/fe 
a fb u S::a!bi >r:: ujrza ł ś wi a tła ramp. Molier gra ł 

Orgona. jego żona Elmirę. Premiera s ta ła s ię 

wydarzeniem teat ra lnym stolicy, przynosząc ni ebywały dochód - 2860 li vrów za wie
czór. Do końca sezonu sztukę zagrano 44 razy, osiągając z niej zysk 45 tys ięcy livrów. 

Jakby w obawie kolejnych kłopotów, 
już w marcu Mo lier wydał tekst dru
kiem. zy był on rozwinięciem trzyakto
wego Tartujja, którego odegrał przed 
królem w 1664 r.? 

Badacze jego twórczoś ci twierdzą, 

że nie były to trzy pi erwsze akty .S\v ię
to.c ka jakiego znamy, ale skończona , 

pełna komedia „o farsownym zac ięc iu 

( „.) daleka od g ł ęb i i doniosł ośc i późnicj

-zego T1.muf/u". Zakaz króle\ ski spra
wił , że Molier broniąc swoj ej swobo
dy twórczej , nap isał drugą sztukę , 

w której wykorzysta ł motywy pierw
szej reda kcji , a le atyra s tała i ę os
trzej sza i głębsza , „dał c ałemu dzi e
łu doniosłość , której nie mi ało poprzed
nie „Kiedy otoczyła go zła , głu

cha zmowa, kiedy ukryci nieprzy
jaciele (.„) uniemożliwili przez czte ry 
lata. os iem mies ięcy i dwadz i eścia 

p i ęć dni wystaw iania sztuki powie
dzi ał w duchu: To groźny spi sek ! Per
fidne int rygi 1 i którzy zwalczaj ą Tar
tuffa sami są Tartu ffa mil I w ostatecz
nej redakcj i takimi ich odmalował.'' LE 

Dopisane przez Moliera zakończenie, 
w którym jak deus ex machina zjawia się 
wysłannik królewski i oddaje sprawie-· 
dliwość sprawiedliwym, karząc wino
wajców - było wyrazem wdzięczności 

„złożonym w hołdzie Ludwikowi". 
Tartujfe już nigdy nie zszedł ze sceny, 

ale jeszcze przez długi czas po śmi erci 

Moliera był przedmiotem ataków jako 
utwór ,,szczególnie niebezpi eczny dla re
ligii". Nawet Napoleon V.'Yraził zadowo
lenie , że sztuka przeszła przez cenzurę za 
Ludwika XIV, gdyż on nigdy nie pozwo
liłby na jej wystawienie. 

Był też śi..,.. iętoszek dziełem poniekąd 
proroczym - Ludwik XIV, z wickiem,. tal 
się Orgonem. Za sprawą swojej ostatn iej 
kochanki pani de Maintenon - „sekret
nie" zresztą poś lubionej - ,,zosta ł naboż 

nikiem" i przestał bywać \V teatrze, tym 
„miejscu powszechnej rozwiązło ś ci". 

„Biada biednym aktorom, bo król nie ży
czy już sob ie komedii; dopóki chodz ił na 
teatr, nie było to grzechem ( ... ). Odkąd 
kró li tam już nie chodzi, sta ło się to grze
chem" - skwitowała to dosadnie księżna 
Palatynka. 

Francją zaczęli rządzić królewscy 
spowiednicy, a obłuda religijna stała s ię 
drogą do kariery. 

„Ludwik XIV w pięknej swojej epoce 
cie szył się, gdy gromiono dewotki pełne 
fałszu; dodawał przecież odwagi Moli e-

Komedia Francuska 
- Dom Moliera 

W 1673 r. osierocony przez Molie
ra zespół. pod wodzą aktora La Gran
ge, połączył s ię z grywającym lekkie 
komedie Thćatre du Marais. Siedzibą 
nowej trupy s tał się Hótcł de Gućnć

gaud, gdzie na inaugurację. 9 lip
ca 1673 r., wystawiono Tart11{(a 
- najbardziej zwalczane dzieło .,swego 
mistrza'" . 

18 sierpnia 1680 r. na mocy dekre
tu podyktowanego w obozie wojen

nym pod C'harviłle. Ludwik 
XIV połączył Teatr z Hótel de 
Guenćgaud z zespołem Bur
gundczyków. „by odtąd dzia
łały one jako jedno przedsię
w1ięcie stanowiące sobie za 
cel j eszcze doskonalsze przed
stawienia··. 

Grange. 

Dyrektorem nowego Thća
tre-Frarn;ais czyli Comćdie

-Fram,;aise - pierwszego „pań
stwowego·· zespołu teatral
nego na świecie został La 

Siedzibą nowego teatru stał s ię 

początkowo Hótel de Gućnćgaud. 

Status uprzywilejownej instytucji 
państwowej nic gwarantowa ł wcale 
nowemu teatrowi beztroskiego życia. 
~a skutek intryg profesorów College 
des Quatre-Nations, których „god
ności uwłaczało bliskie sąsiedztwo 

teatru". a „swobodne obyczaje ko
mediantów" ponoć osłabiały „zapał 

studentów do nauk" - zespół był 

zmuszony do opuszC?enia swej sie
dziby. 

Dla potrzeb teatru zaadaptowano 
więc budynek dawnej sali Jeu Paume 
de l' Etoile , z widownią liczacą 1500 
miejsc. gdzie zespół Komedii Fran
cuskiej gra do dziś. 



rowi - nic już z tego okresu nie pamiętał. Co mówię! Uczcił biedak Tartuffc'a. Otwo
rzył przed nim swój pałac i łóżko, a w końcu posadził go przy sob·e na tronie, okres 
obecny to apoteoza Tartuffe 'a" - podsumował kres panowania Króla Słońce jeden 
z jego biografó w. 

Molier - au tor 33 komedii . fars. komediobaletów - zaczął pisać z konieczności. 
Jego zespół potrzebował nowych sztuk. Była to stała praktyka dyrektorów trup teatral
nych. tyl ko że nie każdy miał jego talent. Kiedy w wicku 21 lat wstąpił na scenę , nie 
myślał o tym, że kiedy ' ujmie w rękę pióro. Pr.tez całe życie czuł się przede wszystkim 
a k t o re m. Pisanie sztuk. reżyserię, kierowanie teatrem. uważa ł za sprawę drugo
rzędną. Na w ~ e , ztuki też patrzył pod kątem przedstawień. „Sztuki są pisane po to, 
żeby je grano" - mówił w przedmowie do komedii Milość lekarzem. Pisał pod aktorów 
i każdy z bohaterów jego komedii posiadał ich cechy. „Kiedy tworz y, oni wszyscy żyją 
w jego umyśle", . twierdza! adwokat Gueret. 

Nie przyjął więc zaszczytu członkowstwa Akademii Francusk iej . które zapropono
wano mu po suk ce, ie jednej z ostatnich jego sztuk ( Uc:one bialoglow11), gdyż warun
kiem było porzucenie aktorstwa. 

. ,Zadowól s ię pan komponowaniem sztuk , a scenę pozostaw któremuś z kolegów; 
podniesie z się ty m sposobem w oczach publiczności, która będz ie widziała w akto
rach łudzi na twojej gaży" - namawiał go wydelegowany półoficjalnie przez Akademię 

jego przyjaciel poeta Boileau. 
„To dla mni e za.zczyt pozostać wśród nich .. . " - odpowiedział Molier. 

devot, e (ais) - nabożny. 

pobożny. nabożniś 

a.n.. 

faux - fałszywy, zmyś lony, 
pozorny, rzekomy, kłamliwy 

imposteur (m, a) - szalbierz, 
oszust; oszukiwany 

tartufe (m) - świętoszek 

tartuferie ( f) - obłuda 

lowuik rc11t1'11.<ko-pob·ki. PIW 1965 

Moliere 
- portr.:I p<;d7la P. Mignarda 

„~zepolszczanie" Moliera. 

Czy warto tłumaczyć przełożone już wcześniej arcydzieła0 Po co nam nowy Don 
Kichot, Szwejk czy Bra ·ia Kara111a:uw0 

To pytania, z którymi mierzy sit;: każda epoka w dziejach kultury. Wybitny ttu
macz utworów Hemingwaya. Bronisław Zielióski, s tw i erdza ł: „Moje przekłady nie są 
genialne, mam świadomość , że tak samo się zcst<trzeją. Każda epoka musi dać woje 
przek łady wielkich arcydzieł w zgodzie z duchem epoki i jej językiem". 

Nie inaczej jest z przekładami utworów teatralnych. Na ich przykładzie widać chy
ba najlepiej jak bardzo. te uznawane przez Iata za kanon, nic przystają już do na ZeJ 
rzeczywistości. jak rażą anachronizmem. Chociaż trudno wyobrazi ć sobie np. Ha111· 
feta. bez słynnej kwestii: „N iec h ryczy z bólu ranny ło ś", to cały przekład Paszkow
skiego „nie obroniłby s ię" dzisiaj na scenie. Cóż. naj lepszy nawet przekład starzeje s ię 
szybciej niż dzieło oryginalne, bo należy do innej konwencji stylistycznej. Nic inaczej 
stało się z przekładami Moliera . 

Do Polski dotarł Molier bardzo szybko. Grano go najpierw w oryg inale 1 a pry
watnych scenach magnackich - Rogac:a: urojenia , na dworze Morsztyna w Warsza
wie ( 15 .03.1669), S:kolę ::on i Milo.ść lekar.:em u Jana IIl Sobieski ego w Jaworo
wie (24.06. ł 684), Mie.cc:anina Szlachcicem u Rafała Leszczyó. kiego w Lesznie 
(I .02. I 687). August Il Sa , elektor pruski i król Polski. na -woim dworze w Dreźnie 
utrzymywał stały zespół francuski , który w lata ·h 17 I 8-24 rokroczn ie bawił w Warsza
wie. grając tu przez kilka miesięcy. Zespół obok tragedii omeille 'a i Racina miał 
w swoim bogatym repertuarze także komedie Moliera. 

Pierwsze polskie przekłady Moliera powstały także dla teatrów dworskich. Ks ięż

na Urszu'Ia Radziwiłłowa „spolszczała Moliera" dl a swojego teatru w Nieświ żu. Poczy
nała sobie jednak Księżna Pani z Molierem w sposób wielce niefrasob liw y. przerabia
jąc np. molierowską prozę na wiersz. Te sygnowane nazwiskiem Jana Baptysty utwory, 
niewiele miały więc wspólnego z oryginałem. 

Oświecenie i rozwój teatru szkolnego, daje nam nową ,Jalę Molierów". Szereg 
komedii przekłada Franciszek Bohomolec. za tępu_jąc w nich role kobiece męski
mi. I tak Uc:one bialoglowr stały się pod jego piórem Mędrkami, a Po ies=ne 
wykwintnisie - Kawalerami modnvmi. Wreszcie, 19 listopada 1765 r. . molierowscy 
Natręci w przeróbce Józefa Bielaw kiego inaugurują <lz iała lno~ć Teatru Narodowe
go. Za Moliera „bierze się" teraz Franciszek Zabłocki i Wojc iech Bogusławsk i, który 
„przysposabia" i przerabia dla potrzeb Sceny Narodowej - S:kn lę kobiet i Pr:ekor\' 
milofr i. 

W tym też czasie powstaje szereg bezimienn eh przekładów Moliera wydawanych 
w tomach Teatru Polskiego. Były to przeróbk i bardzo swobodne. wier:z Moliera za
mieniano na prozę , akcja wszystkich k Jmedii toczyła się oczywiście w Warszawie. 
młodzi amanci zmieniali się w poruc zników itp. 

W I 777 r. po raz pierw zy pojawia się na . cenie Tartuffe. Teatr Narodowy daje 
„pierwsze publiczne przedstawienie" pt. Świę_tns=ek :my.~lony w tłumaczeniu Jana Bau
douina. 



Pief\vszym, który tara! s ic; „przepa l zczyć' ' Moliera. zgodnie „z duchem orygi
n ału" był Franciszek Kowalski . Ten ucze1i krzemienieckiego gimnazj um, prywatny 
nauczyciel i długoletn i archi wi sta na dworze w Tulczy nie . przez długi e lata był jedy
nym apologetą„gen ialnego Francuza". Dzi. n pomniany już zupełnie poeta, draman1rg 
i pamię tni karz, znany jest przede wszystkim jako picf\vszy. z prawdz iwego zdarzenia, 
tłum acz Moliera . 

W latach 182 1-24 wydał drukiem s iedem pic1w zych kom<:dii . wśród których nie 
by ło Jeszcze Świętos::ka . iiest rudzony pracuje da k J. Poza nim, przez c ałe pół wicku 
nikt JUŻ nic t ł um acz o li era . Romantyzm zakochał się w. zek pir:ze. Mol ier staj e s i ę 
de mode. Aleksander hr. Fredro wydaje na niego wyrok - .. Komedia Moliera koniec 
wzię ła ' · - mówi u tarn i Ludomira w Panu Ju wia/. kim. 

Dopiero w latach I 47-50 wydaje Kowalski w ześc i u tomach pief\vszc zbiorowe 
\ ydani e D::i I w.1 ::_1stkich Moli era . Sta ło s ire to możliwe tylko dzięk i łasce możnych 
fundator · w (a zwla z ·za J.0. ks. Romana anguszk1 ), którzy sypnę li groszem, kiedy 
żaden z ks ięgarzy nie chcia ł zaryzykować wyd. nia pracy cenionego i lubi anego przez 
nich nauczyciela . 

Mija ko lej ne ćw ierć wieku , w 1875 r. pojawia s i kilka mo lierowsk ic h przckła?ów. 
owi t ł u macze hcieli pokazać .,i nnego Moliera": Kaz imierz. Zalews ki tłumaczy S11·ię-

1oszka . Wac ł aw Szymanowski Mi::antropa a Zygmunt arnecki Don Juana . Szlachetne 
cele. które sobie postawili . nie odn i osły zami erzanego skutku . Poza S'więtos::k iem po
zostałe przekłady nie utrzymaty s i ę na sceni e. 

Warto także w. pomnieć o ca łej rzeszy domoros łych tłumacz. oliera , co było stałą 
praktyką prowincjonalnyc h 1.e s połów t atra lnyc h. Pisze o rym w swoich pami ętnikach 
m. in. ta ni s ław Krzes i1iski . przez wiele lat zwi ązany z Lublinem akto r, reżyser i w ra
zie potrzeby „dramaturg" . „Gdy zaczęło brakować sztuk na j edną lub dwie kobiet. napi
sałem z pami ęc i Don Juana pana iedziel kiego nie opusciw. zy ani j ednego wyrazu' '. 
Za kuli -ami ty ru ły sztuk kojarzono bowiem CZ\:' ' ci.:j z nazwiskami tłumaczy n iż z praw
dziwymi autorami. 

W latach I 09- 12 w ramach tz\ . Bi bli oteki Boy ' a. obejmującej naj wybitniejsze 
pozycje literatury francusk iej , ukazuj ą s i ę D:: ie /a Moli era. zaw i e raj ące całość jego do
robku dramatopi sarskiego. W 1924 r. Tadeusz Boy-Że l eó sk i wydaje też monogrnfię 
Molier. Przekłady Boy' a stnj ą ię od tego cza u obow i ązującym w7orcem. 

Po li woj nie zaczęty pojawiać s i.,: nowe przekłady niektórych molierow kich ko
medi i: Ja trzębca-Kozłowskiego . Kotta, Korzen iewskiego. damsk iego. Trznad la. a le 
nikt nie pokus ił s ię jak do tąd na nowe opracC>\ ani e j ego wszystkich utworów. 

I tak dochodzimy do p rze kładu Jerzego Radziw i łowicza . Jest rzeczą ni cz
\ yk lc cenną, kiedy . ztukę przek ł ada wybitn y aktor i gra w niej j edną z czo łowych 
ról (Orgon, Teatr arodowy. 2006). Człow iek t atru przek ł adając tek· t, przy za
chowaniu w zclkich praw ide ł sty listyki , ma na uwadze jego .. c n iczną rea li zacj ę. 
Zwraca uwagę na to by teks t „dobrze leża ł w u. tach"- Boy-Żele1i s ki posługuje s i ę 

.. wo im przekładz i e t rzynastozgł oskowcem. Radziwiłowicz zaś aleksandry
nem Uedenas tozgło skowcem) . przez co j ego tekst j est bardziej ptynny, zwarty 
i zbliżony do współcze snego języka. J. Radziwiłowi z prz.yw raca t ż sztuce ty
tuł , pod j ak im wyda ł ją sam Molier - Tartujfe. albo S::a /bier:: . Pod tak im też tytu
ł m opub li kował. jako pief\vszy, . wój zapomniany już dziś przekład Aurcli Ur
bański (Lwów 1883) . yt u ł ten automatyczn ie rozszerza pojęcie poruszanego 

w komedii zjawiska i problemów, jest bardziej „pojemny" ni ż boy' ow.·ki Tarl1!fe ·zyli 

Świętos::ek. 
To już druga po Don Juanie (prem. 14.02.2004), sztuka Moliera, która ukazuj e 

s i ę na naszej scenie w przekładz i e Jerzego RadziwiłO\v i cza . Przy okazj i poprzedniej 
premiery, w wywiadzie zamieszczonym w programie Jerzy Radz iw iłowicz pow i edz i a ł 

m. in. „Zależało mi na użyc iu wspó łczesnego j rczy ka przy jednoc zesnym zachowaniu 
frazy Molierows kiej, z drugiej na utrzymaniu dys tansu w czas ie, j aki dzie li nas od 
powstania tego tekstu. S zukałem odpowi ednich łów. które nie byłyby zbyt wieże, ani 
za bardzo pokryte patyną" . 

„ ~zie chcą zabawy 
i teatr musi si ę do tego przystosować! " 

Tak pi s ał. przed blisko stu laty. j eden z lubelskich kryty ków teatra lnych, który roś 
c ił sobie też prawa do „kszta łtowania publicznego gustu". Ten nies trudzony obroó
ca śmiechu grzmiał dalej: „Jeże li zami as t godziwej rozrywki znajdujemy tam „nas
troje" . „bóle' i „hi ' teryczne wykrzywiania się" wł a 'ci we w szp italu wariatów a ni c 
w teatrze. to wszystkie te kł amstwa szerzone (.„) odstn;:c zaj ą pub l i czność od bywania 
w teatrze". 

Nie było to jednak żadne odk rycie, wiedziel i o tym zbyt dobrze kolej ni dyrektorzy 
tej sceny, dla których „pustki w ka. ie" były najlepszy m wyznacznikiem popularnośc i 

repertuaru. Magiczne słowo ,.kasa" - z której tyl ko u11-1.ym wa ł s i ę pozbawiony dotacji 
teatr - uspraw i edliw i ało tzw. „artys tyczne ambicje" . Dramat i klasyków zostawiano 
więc na szczególne okazje i benefisy. podczas których aktorzy chcie li pop i sać s i ę wiel
ką rolą a grywano gtównie komedie oraz sztuki „ lekkie. łatwe i przyjemne". 

Z komedii Mo li era wybierano też te „łżc1sze" jak Szko ta kobiet, Doktur:: musu, 
Chory :: uroj enia. Grzegor:: Fą/ida. Ale już Skcy. ca wyb rał na swój bene fis dyn:ktor 
Morozowicz, bo była to „komedia poważna" . Kil kakrotn ie poj awia ł s ię za to na lubel
skiej scenie Don Juan , ponoć „ku przestrodze" . bo j ak twierdzil i znawcy przedmiotu, 
ni e brakowało u nas Don Juanów czyhającyc h „na posag i n iewi eści ą cnotę". 

A Świętoszek') No cóż, w mieśc ie . w którym jak p i sa ł isku p Ignacy - „wielebne 
głupstwo od wieków si edz i a ł o'', „w tej zawołanej z i cm i ań kiej stolicy'' , gdzie było 
„bram cztery ułomki , klasztorów dz iew ięć i gdzieni egdzie domki ' ' - jakby bano porn
szać s ię tego tematu. 

Nieoceniony Krzesióski , wówczas aktor Teatru Starego przy uli cy Jezuickiej. no
tuje: „Rok 1853 ( ... ) sprowadzi ł Królikowski komedię Wzór do Śll'ięto. ::ka K. Gutzko
wa wg. Moliera. obecnie z wielkim rozgło em grywaną w Warszaw ie. I tu podnie
siona była cena biletów na pokrycie kosztów moli erowsk iej wystawy. garderoby 
i pernk. Ale zruka ta j ako dosyć nudna nie zwabiła widzów, i Królikowsk i z pod żk i 

ledwie miał wrócone połowę kosztów. Drngi raz powtórzono - zrobił a bardzo mało , 

ledwo na koszta. („ .) Po tych wysi leniach łama ł sobie głowę Królikow ki , czym by 
zwabić publiczność. która ty lko na zbójców i di ab łów lubiła uczę zczać" . Jak si ę sztuka 
ta miała do moli ero1,vskiego oryg ina ł u , o tym Krzes i ń . ki nie tcty nie wspomina . 



Na scenic przy ulicy Nami estnikowskiej lubelska publiczno · ć po raz pierwszy zo
baczyła Świętoszka dopiero w 1903 r„ ale ... po rosyjsku. Były to bowiem czasy. gdy do 
na zego gubernial nego mia. ta zjeżdża ł dwa razy do roku „teatr ruski", grając w Teatrze 
Wielkim seri pektakli . Zespół polski mi a ł wówczas przymusow, urlop. chyba że 
wcześniej zap biegliwy dyrektor za ł a twił jakieś występy na prowincji . Tak więc „trupa 
artystów petersburskich poci dyr. Maryusza Pititpa. w dni ach od 4-12 k\ ictnia'' dala 
„cykl przedstawień · '. wśród których 5 kwietnia 1903 r. zagrano /5więtos::ka Moliera. 

Na „polskie o" Święto.eka przyszło jeszcze dł·ugo poczek ać . Gd w roku 1927 
dyr. Stan i s ława Wy ocka wyreżyserowała S::e fm osrwa Skapena, w pras i1;: odezwały 

s ię glosy: „Dla zego p. Wysocka wybra ła S::e fmostwa Skapć'1ia , a nie zaprezentowała 

nam talt:nt11 Mol iera w której· z w ięeej znanych i bardziej populamyeh komedii j ak 
np. w Śiriętos::ku. Don Juanie. Mi::antropie. Skąpcu ( „.)" 

Dopi ro w ł 938 r.. a więc po 274 latach od prapremiery, Tartuffe , przemówił 

wreszeie /. nas ej . ceny po polsku . Ale znowu nie była to „rodzima produkcja" . 
W latac h 1933-39 rajcy miej scy zrezygnowa li z prowadzeni a stałego teatru w Lublinie, 
s tawiaj ąc na teatr impresaryjny. zte ry razy w mies i ącu w gmachu Teatru Mi ejskiego 
występował Teatr Woły11sk i czyli Teatr Pol ski im. J. Słowackiego z Łucka pod dyr. 
Al eksandra Rodziewicza. 

19 marca, w sobotę o godz. 20. 15 odbyło się . j ubileuszowe przedstawienie S'wię
toszka z okazji trzydzies tolec ia pracy scen icznej Piotra Orłowsk iego· · . pektakl , który 
powtórzo110 nazaju trz „o 4 .30 i 8.15 wieczorem", \ _sprężystej i plas tycznej" reży erii 
Jana Kochanowicza, ze scenogra fią J. Przeradzkiej i A . Jędrzej ewsk i ego , z Jubilate m 
w roli Tartuffa i Edwardem ertncrcmjako Orgonem. okaza ł ię wielkim sukce cm kaso
wym i artysty cznym. „Tak harmonij nie skomponowanej całośc i j uż dawno nie widz ie
li śmy na naszej s cni . O wykonawc eh trudno coś pow iedzieć oddzielnie. ale7.aloby 
przedrukować program i pos taw i ć wspólną ocenę : celuj ąco. ( .„) wieczór był konc rtcm 
gry. ( „.) Podziwiać doprawdy na l eży w i e lką pracę artystów Teatru Wołyńskiego, którzy 
co miesiąc opanowują i opracowuj· nową sztukę i graj ąją bez suflera i - bez zająkn i~ 

cia . Wiersz Mol iera i Boya-Żel el'lsk i ego płyni e jak najpiękniej sza melodia nie s każona 
żadn m lapsusem ani kompozycj ą własną" . Donos ił Cios Lubelski z 20.03 . 1938 r. 

Choć trudno w to uwi erzyć, pierwsza naprawdę lubelsku premiera Święto.eka 
miała miej sce dopie ro 3 grudnia 1947 r. Nieste ty nie był to udany spektakl , chociaż 
prz gotował go reżyser tak „wytrawny i rze te lny" j ak 'zcsław Strze lecki scenogra
fii .,m łodego , zdo lnego Jerzego Toro 1czyka" . Niewłaściwa obsada i pośpiech prze
kreśl iły oczekiwany efekt. Zabrakło przede wszy. tkim protagoni tów, o co win iono 
reżysera. „( ... ) Nie możemy zgodz i ć s i ę z tym, że obsadzaj ąc poszczególne postacie nie 
przewidzia ł momentu zasadn iczego: nie wolno dopuśc ić do tego by postać epizodycz
na Zgody, przytłoczyła postać tytułową Tartuffe ' a (. .. ) Nie jest tu o :zywi śc i e bez winy 
i kreuj ący po tać Świętoszka p. Jan Pi ątko ski, który ni e potrafił stworzyć postaci 
pomyślanej przez Moli era (.„) Świętoszek to w każdym razi - aman t, a nie wariant 
Doolitlla z Pygmafiona. Miał wprawdzie p. Piątkowsk i i dobre momenty do których 
za li czyć trzeba przede wszystkim grę rąk ale cało 'ć po. tac i zadowo li ć nie może . 

W podobnej sytuacji z.na lazł s i ę p. A. Olechowski który (jako żle obsadzony - rgon) 
zrezygnowa ł ca ł kow i c ie z własnej inwencji is op im ·al zbyt j askrawo swego reży era: 
w intencji . g ś~i e i mimice. Organa powinien był zagrać p. Chmielarczyk, Świętoszka 
p. Obidowicz! !"' 

Świętoszek 194 7 - scena t biorO\ a 

~·więtoszek 1985 
- Pio tr Wysocki i Henryk Sobiechart 

graj ący w dublurzc 
role; Tarruffa 

z nną Św i e tlicką - E lmirą 



Poza tym .,( .„ ) przygotowan iu Śll'iętos ::./.:a w c i ągu dwu tygodni nie podołałby 
nawet naj lepszy reżyser. J eże li jednak znawca teatru tak wytrawny j ak p. Strzelec
ki godzi się na tego rodzaju koncepcje powinien zgodzić się konsekwentnie i z tym. 
że za n iedociągnięcia c hoćby tekstowe odpowiada pierwszym rzędzie on sam a nie 
ak torzy. Bo c · ż innego prócz „wsyp" tekstowych można za rzucić aktorom tej miary co 
M. Wi lkoszewska, K. Lorcnz czy Kuźmiri sk i" . 

W tym w zy tk im były j ednak i plusy „S ukcesem bez pomym Teatru jest to , 
że wysta wiwszy Św1ęros::.ka, z w ielkim zre ztą nakładem pracy wszystkich związa
n eh z imprezą czynników - pokaza ł w innym . bardzo dodatni m św i e tle pa rę dobrych 
aktorów, którzy dotychczas ni e miel i spo obno~c i przekonać nas o swojej wartości. 

Są to Hali na Zi ółkowska i Andrzej Kuryłlo. Kury łł o stwo rzył całkowi c i e bezbłędną 

a zarazem kapita ln ą pos t ać Zg dy. H . Z i ó ł kowska uroczą post ać pokojówki Doryny, 
t rzymającej na sobie właśc i\vi c cały spektakl ( ... ) Żałować w i ęc należy, że zdecydo
wano si ę na po · pi ech tym bardziej , że \ przygotowani e w idowiska włożono bardzo 
wiele wysilku artystycznego i firrnn w, zapewniając mu pi ękne dekoracje i kostiumy 
z których p Torończyk może być dumny" . (Zyc ie Luńe lskie 1947 nr 250 ) 

Kolej nego Święto ::.ka zagrano d piero po 33 latach - 31 stycznia 1970 r. Przed
stawieni e reżyserował Piotr Paradowski, scenog-rafi a by ł a dz iełem Jadw igi Pożakow

skicj . Spektakl ten wzbudził duże kon trowersje i stal s ię przedmiotem ożywionej dys
ku j i na ł amach lube lskiej prasy. 

„Spektakl p. Paradow kiego j est wprawdzie niewierny Molierowi - pi, ala w Ka
menie nr 6 z 15 .03. 1970, . !a ria Bechczyc-Rudnicka - aktualizuj ący treś ci moli erow
skie tylko pozorn ie, ale jest to spektak l ciekawy. dyskusyjny, który powinien obudzić 

z leta rgu lubelsk ie życ i e teat ra lne" . 
a czym polegała owa „nr ewierm ś ć " ') Na p z ·s unięciu punktu c iężkośc i z Tar

tu ffa na Orgona. W przedpremie rowym wywiadzie reży-cr stwierdzał „Wychodzę 

z założen i a.że najbardz.icj n iebezpi eczną postawą wobec św iat a i łudzi j est postawa Or
g na. Jego zaś l ep i e ni e , upór ma w iele wspó lnego z t ępym doktrynerstwem, które jako 
zjawi sko an tyhu manisty czn e Jest dla spo łeczeńs twa szczegó lnie groźne . ( ... ) Jeżel i na 
teatrze c i ążą j ak i eś obowiązk i wychowawcze, idcow , to chcieli byśmy przy okazji 
"~więro. ::.ka wskazać na niebezp i eczeń s two płynące z postawy Orgona. Bo Tart uffe j es t 
postaci ą odkrytą, którą znamy i w j aki ' posób oswo i li śmy s ię z tym, co może nam 
grozić ze strony ludz i j ego pokroj u, natomias t ( ... ) wciąż jeszcze nic doceniamy zł a . 

które reprezentuje Orgon" . 
., oś mi ta k nccp j a zalatu.ie wczorajszym etapem - ripo. towala p. Maria - ( ... ) 

ie ' W istocie, ka rdynalną, n aj a ktu al ni ej sząsprawąSwięros::.ka była , jest i chyba długo 
jeszcze będzie sprawa obłudy, d\.v u l icowoś ci , samol ubnego asekuranctwa , fa ł szowa

nia najszczytni ej szych i d ea łów. ( ... ) Iuszę wszelako przyznać .. że niebanalne przed
stawienie Paradowsk iego jest w stosunku do wej naczelnej myś li bardzo konsekwen
tne.( ... ) 

Inna lubelska recenzentka zarzucała reżyserowi „wybitne mankamenty w dziedzi
nie humoru sytuacyjnego, zred ukowany praw ie do zera komizm wyn ik ły ze s ta rć dia
logowych.( ... ) Oczywiśc i e - można przyj ąć , że ponieważ wszystko, co się dz ieje poza 
duetem Orgon - Tartuffe jest tłem dla zasadniczego problemu, celowe jest przytłumie
rne tego drugiego planu, aby tym mocniej za rysował się temat - idea. zy rzeczyw i śc i e 

trzeba by zrezygnować w takim wypadku z k mediowośc i Świętoszka na rzecz np. roz-

budowania wątków erotycznych owego „tła". które tu zjawiają s ię zdumionym oczom 
naszym w całkiem niespodziewanych momentach" (Sztandar Ludu nr 44/1 970) 

hodziło tu o Elmirę (Maria Karchowska). która „traktuje Tartufa "' z cał k iem nie
dwuznaczną, daleko posuniętą zalotnoś cią, na co w molierowskim tekśc ie absol utnie 
nie ma pokrycia. Nie ma tam również pokrycia na dość ryzykowne igraszki miłosne 
Mari anny i Walerego (na proscenium')". 

I wreszcie tytułowy bohater:,.( ... ) młody i zgrabny playboy-to już zdecydowanie su
pernowość ' W postać Tanu fa wcielił s ię Piotr Wysocki i otrzymaliśmy hipokrytę ca ł ki em 
trafnego w intonacjach i mimice. którego warunki czyniąj ednak tak dalece atrakcyjnym. 
i ż obawiam s ię naprawdę, by wszystkie licealistki przyglądające s i ę j ego poczynaniom 
z - !mirą nie zadurzyły się w nim na zabój. Nie Jada kłopot będą mieli wyk ładowcy 
literatury! " -- obaw i a ł a s ię M. Bcchczyc-Rudnicka. Jej oponentka w recenzj i zatytuło
wanej Tartu/o wie mogą b1 ·ć ró:':ni ... stwierdzała: .. Podoba mi sil( Tartuffe Wysockiego. 
bo j e t to trafniej sza i bynajmniej nie sprzeczna z Molierem wersj a tej postac i ( ... ) 
Kostium Tartu ffa jes t pkiś ponadczasowy, co akcentuje też brak fryzm anej peruki 
zdob iącej głowy innych mężczyzn. Jest to dyskre tna i wystarczająco czytelna aluzj a do 
w ieczystej żywotności Tartuffe 'ów". 

. Na pewno obie panie byłyby w pełni usatysfakcjonowane og l ądając lubelskiego 
Swi!,;'_ tOsz/.:a zrobi onego „po bożemu"' bez .. nader swobodnych modernizacji" , zgodnego 
.,z duchem Moliera" , którego premiera odbyła s i ę 24 kwietnia 1985 r. 

..Po kolejnej inscenizacji Józe fa Słotwińskiego można było oczek iwać konsekwent
nie. solidnie i elegancko odświeżonego dz i eła kl asycznego. które nie ma zamiaru udawać 
n iczego ponad to czym jest, choć olśni ć może tu i ówdzie odkryty m ponownie blaskiem·· 
- donos ił Kurier Lubel.s/.:i nr 86. Scenografia Lecha Zahorsk iego. muzyka Mieczysława 
Mazurka i ruch s ·eniczny autorstwa Rajmunda Sobiesiaka, „solidna robota· · i .. maestńa 
reżyse rska · · Józefa Slotwiriskiego dały spektakl. który „kupiła publiczność" . 

Tartuffa podobnie j ak w poprzedniej realizacji zagra ł Piotr Wysocki (w dublurze 
z Henrykiem Sobiechartem), Orgona - Włodzimi erz Wiszniewski, „bezmierna pocz
ciwość", zupełne przeci wieristwo Orgona z 1970 r. - „dostoj nego ponuraka" (Krystyn 
Wójcik). Starszy już o ki l kanaście lat Piotr Wysocki. był t eż innym Tartuffc 'm. Jego 
zło nie „kus iło" i nie poc iągało , było j ednoznaczne i oczyw iste , co podkreślała charak
te ryzacja - .. można by mu dać ł O lat już tylko ,.za twarz·· gdy uchyla ronda swego cza r
nego kape lusza . ( ... ) Tartuffe ma na twarzy idea ln ą obłudę . Złe myśli i s talą czujność w 
oku . Przejrzy ' i i ·ugestywni e odb ija ć s i ę będą nas tępnie na tym obliczu zmieniające 
s i ę sytuacje. Oś li zgła wy lewność i czułostowość - wobec Orgona, chciw ś ć i satysfak
cja - przy zasobn j szkatule, drapieżność i brak s krupułów - w chwilach zalotów'". 

Tartu ffe A.O. 2010 też j est młodym pełnym uroku człowi ekiem . co więcej Szymon 
Sędrowsk i j e t w tym samym wieku co przed czterdzies tu laty Piotr Wy ocki. Łączy 
ich jeszcze j edno - obaj zagra li też Don Juana. tylko w odrotnej kolejności. 

W inscenizacj i Bogdana Toszy, ro lę pani Pemelle gra Andrzej Redosz. Nie Jes t to 
żadne ,.odk rywcze nowatorstwo" . Wiadomo, że do czasów Moli era role kobiece gry
wali mężczyźn i, on też powraca ł czasami do tej tradycji. I ta k panią Pemelle grał u ni e
go Ludwik Bejart, który utyka ł na nogę , s t ąd do d i ś aktorki w Komedi i Francuskiej 
graj ąc tę posta ". podpie rają s i ę l a seczką. a.n. 

• Tańufr:/{fa rtu ffc pisowni a zgodna z cytowanymi fragmentami 



Piorr l frso cki jako Tam!ffe 1" 1970 r. 

iełatwe zadanie miał Piotr 
Wy. ocki , który musiał dla roli 
Tartu ffe ' a znal eżć nie zab lonowy 
klucz. „Św iętoszek" Wysockiego 
jest więc przystojnym młodym 

człow iekiem . ·wiatowcem w ro
dzaju „nawr · conego" Don Jua
na, ex-bombą męsk i go rodzaju 
i graczem dużej klasy. Ma dużo 
wdzięku , którym potrafi opero
wać i nic z tradycyj nej ob l eśności 
i brzydoty uł a tw iaj ącej widzowi 
rozeznanie kto je t kto. Rola cie
kawie uj ęta. al e obawiam się, 

że wdz ięk Tartuffe ' a może po
działać 11ie ty lko na sceniczne
go Orgona, al e i na widownię. 
Ale tak jest niestety, w życiu. 

Tartuffe' w i wkradający się 

w nasze ła ski mają pi".teważnie 
jakiś urok osobisty, kt6n:mu się 
nic potrafimy oprzeć . · · 

/. :rattdarludi. 1970. 11r441 

Ki edy Piotr Wys cki : iał 1.umęt rcach p iękni j:1ej częśc i widowni . dzi iej zego 
Tartu ffe· a nie b łoj szcze na "wic·1c. 

W 1975 r. Don Juan \ _ ·ock1ego prowokował widowni ę " voim wolnomyślicie l

st.v. em"". Don Juan Szymona ę;d rowsk.iego z roku 2004 •.• hcroi zny. totalny buntownik", 
który „mówi "w1atu »nie\<" i stw ierdza: „ ie ma lepszego zawodu. niż rola świę

to zka'' - b'(dzie mógł teraz przekona się o tym na własn j kórze. 

:ymon 
ędrows/..i 

jako 
Don J11a11 

(~{I(}./ f. ) 



Obsada 

PANI PERNELLE, matka Orgona - Andrzej Redosz 

ORGON, mąż Elmiry - Jerzy Kurczuk 

ELMIRA, żona Orgona - Monika Babicka 

DAMIS, syn Orgona - Mikołaj Roznerski 

MARIANNA. córka Orgona - Agata Moszumańska 
i ukochana Walerego 

WALERY, ukochany Marianny - Krzysztof Olchawa 

KLEANT, szwagier Orgona - Henryk Sobiechart 

TARTUFFE - Szymon Sędrowski 

DORYNA, dziewczyna - Magdalena Sztejman-Lipowska 
do towarzystwa Marianny 

PAN GODZIC, komorn ik - Jerzy Rogalski 

OFICER - Przemysław Gąsiorowicz 

GWARDII KRÓLEWSKIEJ 

FILIPKA, służąca pani Pemelle - Hanka Brulińska 

OCHRONA OFICERA - Wojc iech Dobrowolski, 
Artur Kocięcki , 

Lukasz Król 

Rzecz dzieje się w Paryżu 
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peruk rnia 
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Kaz1mie1-z Stępniewski 

Joanna Iw anek 
Maria Paczkowska 

Mariusz Orpik 

Dominik Tkaczyk 

Andrzej Biliński 
Janusz Cieślik 

Bozena Myszak 

Adelajda Baranowska 

Jadw iga Pietr-zak 

Eli 1usz Skrzypek 

Edward Naja 

Tomasz Bujak 

Rafa t Stępniewski 

Andrzej Gawroński 

Andrz J Bil iński 

Edward Ciechański 

Stanistaw Stasiak 
Jan W itkow ski 
Janusz Cieślik 

Krzysztof Duński 

Leszek Krzyżanows i 






