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Ne. zdjęciu: Tartuffe - Maria11. Szcze<Tski t Orgcm - Ste
fom Winter. 

l 
OKAZJI JUBILEUSZU ZELWEROWICZA w 
„Swiętoszku" Boy napisał: 

„Zatem stuprocentowy Molier zawitał na 
naszą scenę pod najlepszymi auspicjami. 
Przyjmijcież go ja'k należy i chodtcie, do 
cholery c:iężkiej, do teatru; wierzcie ml, ja 

bym was nie namaiwd.ał, gdybym nie był pewny, że 
lłię ubawicie za swoje pieniądze. Zanadto szanuj• swój 
podpis". 

SZCZĘSLIWY BOY! 

Zanadto szanuoę ttWój podpis, żeby namawiać kogokol
wiek do chodzenia na „Swiętouka" do Teatru im. Wan
dy Siemaszkowej. Gra się 

nieprzerwanie i n.a długo po jego śmierci. A bez m;iła pół
tora wieku póżniej jeszcze Napoleon powie, że dobrze się 
stało, iż przeszedł on przez cenzurę Ludwika XIV, bo sam 
miałby wątpliwości, czy to grać można . „ 

Jest „Tartuffe" skonstruowany oaobliwie, bo dopiero w 
III akcie zjawia się tytułowa postać, a wraz z n:ią zaczyna
j' grać maciopkie rekwizyty, zadające kłam poprzednim 
dwom aktom, w których Orgon przygotowuje widza na 
przyjęcie ,,świętej" o.aoby. 
„Pierś przysłonić, co sterczy nieskromnie" - 'Zlll!;rzyknie 

najpierw Tartuffe nad Doryną i na sterczącej piersi nwle!il 
chusteczkę; w chwilę potem wyjmie koronkową szmatkę z 
rąk Elmiry i będzie miętosił lubieżnie gładką śliskość je
dwabiu, spływającego z jej kolan„. Zagrają w ięc nawet 
dwie chusteczki - dwa drobiazgi i więcej powiedzą o po-

dwójnym obliczu świętoszka 

tam bowiem Moliera też ro 
prawda z okazl! jubileuszu 
[300-lecla jego śmierci], ale 
gra nijako i nudno, łamiąc 
przy tym pazury genialnemu 
Francuzowi, który przed 300 
i 9 Iaty, napisawszy tę 'wia
tobur-czą komedię, ściągnął 
na siebie nienawiść możnych 
dworskiego otoczenia Lud
wika XIV. 

PO CO GRA SIĘ 
ARCYDZIEŁA 

niż całe t YradY •łów, dema
sk ujace ohlnctri;ka. 

Zagra j ą pod warunk iem, te 
Tartuffe nie zjawi się przed 
nmu z dwoma czeTwonymi 
kółkami karykaturamych ru
mieńców a'la Pantalone. 
Ze szczeciną śm ieszn ie ster
cząc~h Wł06ÓW, z gapiowa
tością C'hłopka - roztropka na 

Są to jui ostatnie lata jego życia i arcydzieła aypi~ 
li• niczym rz. rogu o.b:titości: 1664 - „Tartuffe", 1665 -
,.Doo Juan" I 1666 - „Miuin.trop". Kolejność ta nie wy
nika rz. przypadku I wszystkie drogi właściwie wiodą do 
owej słynnej Inscenizacji trzech aktów „Tartuffe'a", o
degranych w 1664 roku przez molierowską trupę w Wer
salu, które wyzwoliły lawinę protestów wszystkich śwl1:
toszków, przyczajonych za królewskim fotelem. 

Zbyt byli potężni, by nie zamknąć ust Molierowi; pi
sze zatem „Don Juana" i pisze nie tylko Po to aby w 
ogóle mieć własną sztukę w repertuarze własn~go tea
tr<u, ale także i dla tej końcowej wspaniałej erupcji 
Don Juanowskiego gniewu przeciw zakłamaniu I obłu
dzie. Toteż :imowu się naraża i ,,Do-n Juan" dzieli los 
„Tartuffe'a", jako sztuka zakazana na scenie. Wtedy 
rozżalenie Moliera, gniew na Potęgę obłudników, na mar
ność świata, który miał zabawiać swoim talentem a 
który zabawlaj~c, chciał oczyc:z:czać z przywar, popch~ie 
go do stworzenia arcydzieła arcydzieł - „Mizantropa". I 
będz,ie w nim Alcei>tem - samotnikiem zniechęconym 
s~ydzącym z siebie i otoczenia, bluzgającym swoje gorz~ 
kie prawdy przeciw wszystkiemu i wszystkim, będzie 
~lcestem przegrywającym. A w międzyczasie, odwołując 
się do króla o zniesienie zakazu grania publicznie Tar
tuffe'a", tego króla, który miał do swego nadwo~nego 
dramaturga szczerą sympatię, napisze dwa słynne zda
nia: 

:·~ajst.raszliwszy cios zadaje się ułomnościom, wysta
w1aJąc Je na szyderstwo świata". 

„Człowiek godzi się na to, iż może być złym, ale nikt 
nie godzi się być śmiesznym". 

.Wiedział, że śmieszność zabija, a szyderstwo rani. z tej 
w1~zy budował koronkowe cacka sceniczne, ubfane w 
śmiech beztroski na pozór, ale zawate będący parawanem 
za którym rozdziewa się z kolorowych szat prawda o współ~ 
czesnych i staje w całej brzydocie; grożnej brzydocie. 
S1:1iech, często rodowodem ze starofrancuskkiej farsy, a 
więc. gruby i szydliwy, był przykrywką dla tego tygla ko
mediowego, w którym gotowała się pasja człowieka widzą
cego ostro E>pokę, ba, podejrzewać można "-- przeczuwające
go, że przybraną w perukę głowę Ludwika XVI odetilie 
n~ż gilotyny w takt roczjuszonych krzyków zbuntowanego 
m1eszczanstwa. Jego „Mieszczanin szlachcicem" jest jeszcze 
pogodną komedią obyczajową, ale już jest komedią, gdzie 
słychać pierwsze pomruki niezadowolenia. W „Tartuffie" 
rozprawia się z hipokryzją; arcybiskup Paryża zakazujący 
publicznego grania „Tartu!te'a", słusznie jednak przeczuwa, że 
nie tylko z hip<llkryzją świecki~h świętoszków, ale z dwulico
wością kleru, z przebiegłością jezuitów, z purytanizmem jan
senistów. 

Molier będzie się bronił zaciekle przeciw takiej interpre• 
tacji; historia wykaże, te musiał po prostu kłamać, by w 
ogóle dostać się na paryską scenę po 5-lftnich zaciekłych 
bojach i„. zaledwie na 4 lata przed śmiercią. 

Gdy zaś się na nią dostanie już - „Swiętoszka" grać b ą 

obMC"ZU. Taki Tarrtuf!e, jak 
w przypowiastce dla dZ'ieci, w 

której czarownice mają szpiczaste nosy, a Jasie-gapy słomianą 
grzywkę - podważa sens molierowskiego szyderstwa, uda
remnia molierowską intrygę, przekreśla tę zabawna i kie
dyś gorszącą otoczenie scenę Orgona podsłuchującego pod 
stołem. A takiego Tartuf.fe'a zagrał Marian Szczerskl. Kary
katuralnie przerysowującego pochlebstwo, pokorę, pożi>da
nie. I trzeba mu było za partnera niepospolitego wręcz głu
pca - Or~on ::i, s afand n l ~· rodem z „Pana .Jowi al ~k iego". n L~ 
zaś z komedii obyczajowej, komedii charak terów i komedii 
satyryczno - społecznej, j aką stworzył w „Swięt0s zku " Mo
lier. by mimo widoczna karykaturalność ów wytrwał w 1.a
ślepi en ! u aż do IV aktu włącznie. Reżyser spektaklu Stefan 
Winter grający Orgona wpadał czasem w ów narzucony mu 
przez partnera schemat i był bardziej starym ramolem 7.e 
szlacheckiego dworku niż wykiwanym mieszczaninem, kt~
ry w finale zaryczy jak ranny łoś , przerażony ponurą wi
zja ubóstwa . 

Ze „Swiętoszka" na rzeszowskiej scenie została więc 
tylko intryga, dość ślamazarnie tocząca się w rytmie 
trzynastozgłoskowca, pełna dynamizmu rola Doryny Bo 
lesławy Fafińskiej, zdecydo wanie wyróż.niaj ącej się w 
prze<lstawieniu; jakaś parafraza na moJ.ieroW'Skie tematy 
ani nikogo nie klująca , ani niczego nie zwalczająca. A 
jest on w końcu komedią, która dziś, kiedy tak bardzo 
walnvm:v o U<" zciwość, o moral na odnr·\"ę .,f)Ołec Zf·ństwa 
- dalej mogłaby stanowić sceniczny głos w wiel 'dej dy
skusji nad cynizmem postaw i społeczną obłudą. Toteż 
szczęrze żal że teatr zmarnował oka11:ję , że poza ruba
sznym humorem sytuacyjnym niczego nie chciał czy nie 
umiał dostrzec w „Tartuffie'', że zagrał tego Moliera jak 
starą ramotę, ramotę na jubileusz. 

Nie ma Molier szczęścia na rzeszowskiej scenie: grany 
przed paru laty „Don Juan" także rM.mljał się z inten
cjami autora. Ale bo też z arcydziełami często bywa, że 
stają się popychadłami teatralnymi. 

Przed bez mała pół wiekiem Boy napisał o Molierze: 
„Nazwisko jego to konwencjonalny obowiązek w bilan

sie „wielkiego repertuaru", czasem rola dla aktora, cza
sem pretekst dla reżysera , popis dla dekoratora. Molier! 
O Moliera nikt się przy tym nie troszczy - niech bę
dzie w ogóle kontent, że się go jeszcze wywleka z: ru-
pieciarni teatru". · 

Po bez mała pół wieku ma się ochotę tylko rz:ecz po
wtórzyć„. 

KRYSTYN A SWIERCZEWSKA 

TEATR IM. W. SIEMASZKOWEJ: MOLIER - SWIĘTOSZEK". 
Retyserla: Stefan Winter. Asyat. retyserat Jerzy Mędrklewlcz. 
Scenografia: Irena Perkow1ka. Osoby: Pani Pernelle - Zofia 
Gorczyńska, Orgon - Stefan Winter. Elmira - Barbara Bar
dzka, Damis - Feliks WotnJk, Marianna - Tereaa Lisowska, 
Wa,lery - Krzy1Ztof Stachowtkl, Kleant - Jerzy Mędrklewlcz, 
T huffe - Marian Szczerski I Wincenty Zawlnkl. Doryna -

lesława Faflńska I El:tbleta Lltyflska. Pan Zgoda - Klemen• 
yczkow1kl, Oficer - Antoni Kossowski. Premiera - 24 lutego 

1913 roku. 


