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I'l.ĄG DALE l\| A J A N Ko\lti S KA

Tfr ffTfT\rf,-fi

Le.]rl.ie irr;łcłli.zrllilła tala zl.;j'lt\1o\r il3d \\-!d'nolłt.ci::;l'. ]rttjl.r'5ohiall ltsza.
Drzv zuaczacvm udz-iaie scerrog:-afrr lerzeg.r Kaiillr'(a trri.:'r kot-11.67r-ioi'a Picltra
Srllhera ! 6111lrę6o1;1lli /irj.''.i,'1i1 \z1.l.11..z1.;;.; trr.statr.il i'. ittire]siijrl: lclrtrze irrr'". .i,..-

jr-rliusza ostelur'' a juz tla tej .sanlej scellie órr' jlr.''a;-tet Prz\'goiO\\'ał lrorl'e

przedstau'ienie: ciobrze zadonrorviona \\' reLrei'iuarze eur()i)ciskie eo teaiiru szruke

N{o]jera. ledllak ttl llie ten sirtlr Srr,telo.s:d/i. kt(;rego \v tłLl1llilc7eIl ju I'l.l' a-Ze]ell.
sliieqo ,,przerabiałr''' ko]eine }..'okolenia licealtstcitrt Teraz tllall'lr' c]cl cz\'llietria
z l.I.zekładelll Iel.zego Ri.rdzirviltilr icza' ktt\l.r. posłuż1'ł sic lleli'salrdrr.tlenl (iede-

llastozgloskortiec )' p1l6|67as ut1l poprze.dIlik użr.rr.ał diLlższei lrrierr llletl.r'czllej
(trZ\'nastoZS1r.lsliolr'ca). )trŻ sellr tell f-akt zIrrierria r11lrr lrrportiedzi na bardziej
dt.lrarniczn1', tlożna p.loiviedzic'c: ,'ostrzej bl.znriact''l a Zatclll i hardziei cldpotvia-

dając1. d]'nalnice llaszr-ch czastjrr'
{l..ńrz tpi rńzlri.r'r.1'1^71111';1l11.'i nd nie'.t'iz..|'o zdatrin. t:r'.sl.rjłczesllielrie rr.ersiivl,luLŁ (!rrrl'i \/v

poIe$i na uż,vciu takich ztr'rotórv, które nrodrirkulą nieco _ i przt.blizala dzisiej-
szr'm słuchaczom - relacje nriedzr'postaciami. Stvlisn-lia międzrpolioleniorr1'ch
sprzeczek lepiei brzmi dla ucha dzisieiszeso odbiorcr'. I tak na przvklad Danlis
w rozmowie z babką, pania Perne]le' mólr.i o TartLlffe: htnc:c.j tnól,iłbl,nl przeciu,-
ko sobie, // Bo s:lag tnttie lra.fia. cokolwick on pot'ic // I iu: pr:cc:uwatn, 

=e 
: t1'ttt

głupim gburent //\Ardanl się niedłtłgo w ciezkq awanturę. Do Dor1'n1'rqpolr'iada
się na ten sam temat następujaco: Pr:estattie y,reszcie dureń intr1,gol,ac, // Kiedy,

do słuchu pou,iem mu dy,a słoy,a,

Na zamiar szczególnego przesunięcia akcentórl.u'skazuje zmiana titułu. okre-
ślenie,,świętoszek,' sugerou'ało interpretacje zachowań postaci rt' odniesieniu
przedewszystkim do deklarorl'ane.i pł'zez iri4 reiigijności. Radziv.iłou'icz pragłręł
rrajrq'raźniej poszerz1'ć et,Yczn\' układ odniesienia dla bohatera, ."viec rt' jego
przel<ładzie nosi on - jak chcial sam Molier - lrliano szalbie rza. To Ę'le co: oszust,
szachraj,Iaętacz. Taki ktoś dopuszcza sie szalbierstrt'a, cz1.ii \tT,Z)'skuje cry,j4ś
niert'iedzę dla v'łasnej korzyści lub cz1'nu karalnego polegaj4cego na ur,łudzeniu
czegoś bez zamiaru uiszczenia nalezności. ob1,di1'u słort'nikoit'e znaczenia majq
zastosowanie w odniesieniu do Tartuffa.

Słowo ,,szalbierz,, juŻ właściu'ie nie furrkcjonuje w dzisiejszej po\szczyźnie,to
ZnaCZy..jest zrozumiałe' jedrrak niezlt1'k]e rzadko się go uz1łva .Totez odbiera się
je jako wyszukane, a stosującego je człowieka jako erud1tę. Nic więc dziwnego,
Że zostało prą,rł,rócone. Patynuje nieco historię z zycia elit i pokazuje, jak za
wyszukaną formą moze się kryc coś bardzo niskiego.

Nowy przekład (dokonarry przez aktora przygotowującego sobie tekst roli) dał
Szansę wydobycia wieloznaczności w odcz1taniu dramatu, którą twórca lubel-
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skiej inscenizac.ji znakomicie tlykorzystał. Krvminalny lvymiar dzieł.a Moliera
- skoncentrowanv rv akcie drugim - ukazał w zgodzie zliterą dramatu i tradvcji
inscerrizacyjnej. Natomiast w akcie pierwszym poczyn1ł istotne odstępstwa, clzięki
którym całośc stała się bogatsza, bardziej intrygująca, a sylwetka i postępki Tar-
trrl1a rnogły zyskac rvieloraką lv,vkładr'rię. - .- - *.

Inscenizatorzy lubelskiego spektaklu wyrwali jego pocz4tek z historycznych
realiólv, co Samo lv sobie nie jest jttz lv teatrze specjalnie oryginalne _ lecz otli,
lrycl-iodząc od tego zabiegu, poprowadzili cały zamysł dosvc przewrotnie. Tak
więc podniesieniu kurt;rny tow'arzvszy jazzowe solo instrumentalne. Po czynr
czarna postać, mezczl.zna lv kobiecym przebraniu (zrrakomity w roli matki orgo-
na Andrzej Redosz)' rrvkonuje etiudę mimiczna' która byc moŻe obrazuje chwile
Iepszej i gorszej formv Starego człowieka, ale łv istocie jest,,rozgrzewk4'' aktora
przed wejściem lt, ro1ę i odsłania uniwersa]ne mechanizmv każdego oszustwa,
takze tego, które clokonuje się rv [e atrze. Teraz z kolei na scenie pojawia się spora
grupa ludzi. Niektorzl' ubrani sportolvo. Każdr. csnłtczy co innego. Z czasert za-
c4.najq eksponorvac siJasvfikorr-ane rr,'edług,,nlol'w ciała' gestr: Dziataniom tvm
toWarZVsZ\' miarorlr. r\,1m metronomu. !V kulisje leżY przervrócony żyrandoi,
przvporninaj4C), dzirtnr' przvrzad gilnnas|vcznv 1ub też machinę strzelniczą.

Przedsta.'.vienie zaczr'na się rviec r'v niedookreś1onym czasie i miejscu. To jakaś
szeroko poięta terazniejszośc rve rvrretrzu budott.li ze śiadalni niegdysiejszej
śrvietrrości. Widzimr- rv niej luilzi ogarniętych manią doskorlalenia. Poprarviania
lvlasnr.ch kształtolr? Uzvskirvania spralr'ności fizr.cznej? Szukajacvch sposobu
kornunikol'ania sie? \a razie ieszcze nie n'iemr'...

\\'nctrzc na oczir;l',',vi.lzorr p,o.lieqa degrad,rc;1,edvz kolejni ludzie \\Tnoszr,r ze
scelrv t(). ur I stllt ortiir'' , ,znilk i .1o:t.ltLu i elegane ii - obr-azr', lustra, lneble,,2 epoki'.
i.rkics sloie tiapcltrit.lr.'L.rZcjrzr.:tr.lll płr.lrem. Zll jl.;'l rvszl.stktl.co nadatvało tlrie-j -

sclt L.lask. Zostaia i]li.is.,.\\'ne ściant' z pr;cielntliałr-ini resztklltli złoceń.
\\. ir-lll rttturlż'.t _ L..lZbat' i.'tlr t.I.l oZt.]lk .1ltu tlcgo stJtu5u l)]aLcrialllcg()

i sp,-ricczncgo - post-:ci rvchoJu:.1 rr role ze sztuk: \lolierrr. \\'r'porviadujq pierlr-
szc li',vcstic Jilnrrt',:. Zuczvn.u:rv r()zp()zlra\\'.rr:-;r,ri7g7g.i\lne osobr, chtr;i.12
\vS|r1l|;7g51.;ę 'Irt.ic .:::utirliljl iJcllLr ńiiaclc. Jc.: lc.1rtltk irr.jltek: dlaczegrl te'gtl

llrłtldzierica ubratlrl .:godllie z lristorl,'cztli.rrl i'e'i1iznlcrll? SIlrrall.tr,. sie jak rrai_

rvnilililviei słlLcillr.-. !3:rl. 6g t.ntjrvilt. JLrż sie rr sLtii':](]\\'ii1ZllIlii.l t.tlc]zinne i tl'rrrkcie

spc.ieczr-rc. 1o \\'rricl-". -ikochani ai)riil Orgonli. recir-na posti.rc. litora nie nrlc:a'.'

r'1o,-ir--rlt-rr-rtvlriktirv. h,. i;.1',r'et Doir-i-tli, elziettczr-i,:t rio frl11:;1r--zr'5f11,11 \laritrnnr'. inir
ir' itirn iitoci-io r-iirrie :'.,;:rrna poz\ cie . \\-iec teri .iri()r'iit()r nriLr,.iei Orgonorvne.i icst
..2 ilrr-iei bajki'. Tr rr..i;irr nie b.^,,i,ric ',r'spekt;.rliiir r:oelclirna gicbszej anaiizie.

i)r,'',,. oii ocisiiin i.t s, c - .-:i r-rrrczirthr), r o lriezi-o7:'.ulii.iir cLr prrlr,r,. -sitirr,. Pseuclorirf-a()\vir

',r i ,ro',','rc,-iz l-)irn'risri .:-zr,-itrl L.r;.:l-,:1. jtrktt nrrtiir,:il\ \.\');ilt ' ituntlr liclgos zLcli.c-
'..::): tt,-"1 ' l-l:r .l; . -'-ir'z -.t'::.-' .'. l', Orjr:r:::. -.i' ::i1;,'- ''t.1r'.:'.'\vil l:tsir;-.:;:-'
:'..- ";.'. :-:-:'.'':i.l-l-r.'. .r ',i,....-.:.: .,, ;,,.{iri',1 ..; . .:.il l.)-..' :.:',', i 5u'zpic-; ..'.;.:

ll:ul.iaJlll. g,,i,,-;l .;,1..: . 
"',1!'.r. 

oia-t - ],\, \'czillL-\i.\.'t -1,.)""!' l-i):-ir:|| - zlvt:tici-t sie li.i
a):ii,,"r'lei(o'rri. iiioi-'' --..ebiegic's. .Ni\.\vA pocl .i;ilsiia Di)iii)i',. iiodzina rr)zul.1a

-iie n.L iir,.kcje. L)rg()ir : eqo nratir.r. Plni Pelneilc..rjeiintrczcrti iv uwielbienilr riia
ito\\,t) r_r Lrzni-!iteqg g]1r 5.1;13ilr p rl.,',., .i .,r'ier',' i rvl.znr'rri',-\' it obo;t it cgo zycia. l\lllria n n.J

\v co!-tIZ .,r'ieksze.i or.c;:','cii, bo kocla \Valeregir..', oicicc \yylttilgi.l slubu z Tarttrtielrl.
\\'zu'rli'u'ric stosr.Lukr: .roLrec rocjziclr - ocl lvpojorc.j pokorr'.1o.inlvnego prol,estu
ivobec 1ego rr-oli, ctl icsl slviadectrveil rclclzi1cc.$tl 5i3 poCZIICi.l ttlŻsillności _ lvspic-
ra,jtt Dorvna, kttjra rlie naj4c Pr.rlva poc.lejrllorvania clecr'zji energicznie slrt1r.Lje

zclroworozstidkorve oLrinie w kazdej niemal sprtuvie. Tb onir pierlvsza rozszytirwir-
ła chlrakter przr'br.s,:l... Kleant, szrvlrgier orgtlnlt, chętnie podchvr1tuje jej opir'rie
_ dotychczas to oll lililł sporo r.1o por,viedzenia lr.tej rodzirlie i boi się o utrirtę
po.tycji. \\rreszcie Ellnira, żona orgona, ktilri1 rliepokoi rlolry przvjaciel lnęz.a
i stlrrlt sic przenil<nlc iego intencje. Początkolr'o czyni to bardzo prostodusztr1rm
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Spos()bClI (Iłzccz 1\'t1,tn) aby patu p() io ta rozrnou]G, // odkrvł ttti scrcc' ltic:ego ttie

chov,ał),atrawet liic'clr.ma już rtl'razrliejsze podstar,l'y do oskarz-elria qoscia' Zar7U.

ty s)'tltr rt'obec Tartutłir po\Ą'Strz\rlnLl1c z elegancja ]ucizi hotroru (Dalatn ntu słoll,o,

chcicj ptltnietać tl |'l'tll; // \Ą/ s]candąIe bąy,ić sie tiic nlam oclttstl'). A]e' jak rr.ierllr'.,

i rlrla llcdzie lnusi;'li.l zrlliellic tn€ttlr1r'dzilrlalli.r Ila tal<a, iakil 1.1.7L...j11 lrik d; lituic.
I chclciaz _ jali 1o auttlr zap]allo\\'a,ł _ Sza]bielz lr'e tt'łasnei osobiC] jeszcze si.r.il je

pojalvił' zeby Poc151gpcnl z-niszczr'c Orqo1la i jclo najbliższr.ch. to crz1'u.tlł1'tr'irll1,

lr'liczrlr'clr lra1rt'Illl.l-iielliach sta1c sic l.atalizatolcn.l ro:,-kłatilr i"o.-]zillr..

Słuchall'lt, tl'icc rr'zlrjelrrn1l6h z,l1.7rJ{1'rr.. desDtlit czlll'ch ft'Z]tJZo\r', rt.zl-ticls;J-1-clr

:nr.li i'r,rl;1-p1111','i.'irillaczcll. iJlii.r'ciriv t.od-ltrchii.'air \:,rl:rir sJ:irtd.'rr i'"rirj'''':"'.'' . "'. f

ogJadall it'allsillisir ,,.'spotkatllr 1ri7'cc1\1.\L-.tltcz.eqo. A je.śii .'.C1].)s i-Ii,j z'd.lj.ll:lr.

pctchu'r'cic rrcircir-'. ',r sukurs Lriir.r j,-lrr l'ctztr ii;'.lli-iia plas-.r:.ri'rt icrz,e'qo i{ail,r'.
Bov,'ie l: .ie](D'ri;,,: ;l..lrojeittoi!iri i.,iir-' tr-aitst.,l -1r.5-\'iiiat i. ,lrs:i l...cie. i.ti':'1. rttii

otri'icl'nl i ,.alllt'i.:,- -- 
-.'-f \ii..L':1..-t,\.lr'-...- i-'i'iC:'," 1', 'i'i:ltltl,.'ii.-l: r:rl:1-r.|);:ier-, l: lli,

ilt( :.t'tll\ ,:i,bai,.:i a. -!. -ZtSi-iill ,..;:il.-,::-.1 Cilr:11..:'l:iiitli'r- jCSl:',.,.,s:'-l:llir','llilic l:.illl
O dl'iiii-.i. ;r1i3'!'r'r', -r .. ',iie Cze i'i':r-r 'r'. l:,stlie si0:-,!,-tlrt, 1.-,lr l-,',.1-,.,: l-..ril-i;lr i..r.';r:.1r,-

iiacia- I\,,-;-I'z+\\ ii\.,i:r- zarrocizi.J{iril\\'cnrlilS tr.:]a:.tr zLlrir\iitiii';i'l:li cnt.:rrr--:r'1.

Lel. il ii''l'łte Ll C7Ll. ; ...171.qili.liiii ;'i;-' ;.- c i l,' a:c;l.i i.l. l.

('l-..uli i.rici iltłiair'i:llie sic TartlrirE. \\]'daic sit .tlakt,liiicj: i]'./\ J()i()\\.a1l\ r^()\\ -

niez u. Lego \rzglca!l.,ie marnv mozli\rosa cit'iJ.-,.ineqo pili';:-;r'i,ii-t sie cioil<rr,,'i

poci haterr oddziriLrjlcvcir n11 psvci-iilie \\'la..er:i j-rrzestrzcilri'cir. Panuic r.,' lriri.r

bciu'iei.r.r albo lJausii.otbbiczlra ciasuota, jirkL-.i' usz-i' donoitiiiliriy irizitirniete clo

ściall;,1 265iitr;i]. i. i..r strL,,ie' a1btl .i'ł...ld zbir loz'ległe,j plz::Lizcrri tlie;'uz'r..rla
pocZu c rr-zaj elll l.rcj 

-biis]io 
ści.

\\treszcje zjarr'ia sir-' 'rak oczelii\rJul i poprzecizonv t\'1orra. rozn'rorrami Tartuf
(Szl'l-tlon 5elldro\\-:]']]. Próbuie uu'ocizic Zo1le ofgol1a' Elnriiti (\1onika Babiciia),
bardzo Zn\.Sło\ra \v ogl1istoCzer\{ollej sukri i na szpri1kach. rr alczr-. chl'ba rórr'nież
Z \vłasll\'mi zakusaiiri. lecz da1e odp91 jeqo qlom. Całe tcl eroh.cztle zmaqallic
odbrlr.a się tt. jecinr'nl purrkcie scenr'. qdzie stoi krzesło, które trlrtclrz\-,.oql.\.\ra-

ia" lrrorzac \\'iel( iJl)'.3st)czllvch lioltlplr2lsli. io bez \\'ltllj(tlil ;i'zrdaie ttlodr
spekLalJor'i i,icszczc ].aZ LlZaSaL]lliu .'becno'C l)J JńsZu ;i1g1ę1lql.3.th {Zhilllicrr.
Szvnczvk).

Zaten przed antl.]kietn lr'idz ZoStaiĆ s]rłol-tiol-tt, do śrr'iezego odbioru tekstu.
A zatarte trieco reaiia c,...ło.'.o nnzrn..rleir śnielej poszukitl.ac r-rllirr.ersa]llr,c]r

treści.

\Ą' akcie drtrqim rzecz\a|istosc \\'r3Ca na S\foje miejSCe. Zr'rrndol przl.kłacinie
zrt'isa spod sufitu. Str'joit'e n'leb]e ]\l.pełniają \\-netrze. Postaci 1\. strojaCh hiSto-
r1'cznrch. I ogladanri'parade rrielorakiej niel.rillrrosci, zastalirrr iaiac sie iLiz lrie
rilko nad rejestl.cnl zirclr cech Tartutle i iego po.rep]tórr'a]e glolr.llie nad tl.lli'co
sprarl.iło, Że szalbiei.z tak łatrvo lrr'liorzr'stuje arsenał srt'oich środkórt.. \Ą' ]ubel-
skiej inscenizacij T"l.tufl Serldrorr skiego jesr p(l\\'abn\'ln miodzicrlceln. pełllr.nr
osobistego uroku i '.:maku rta żl t ie'. zas orgolt t jerz1 Kurczuk ) sp1.ą11.ią rr.razenic
człolt'ieka rt1palonego, którego okoliczrrości ilostar.viłl, rr' url'ierające1 go roli.
Byc noze doĘchczas pielęgnou.ał ll'sobie przekorranie o \Ą'lasn\/m autot,ttecie
i zltykte posłuszeństlr'o domownikórv brał za jego śrr'iadectri'a. Dopóki nie trzeba
było podejmowac rt'ażnych decyzji, to mogło \q'StarCZ).C, ale zebr. sPlostac no\ĄJ.n
okoliczl-iościom, trzeba czegoś lvięcej.

)ak rvięc wytłumacz1'ć bezprz1'kładne zaufanie, którr'rn obdarza obcego
męzcz1,zllę? odczy1acjako ił1uik nairn''ności, która czasem tou.arzl.sz'v ludzkiej
dobroci? Nie, bo nie l'lystapiłl'przekonujące jej śtviadectrva. \\rątpliwe jest tt'szak-
ze,ze chce n1,dać srt'oją córkę za Tartuffa \Ą'trosce o jej szczęście. ona je rvidzi
w związku z Waler1'rn. Szukajqc da\e1 przyczyn fascynacji szalbierzerTl' nozemy
wreszcie dojść do rt'niosku, ze orgon jest zafascvno\Ą7any nim jako kimś, kto ma
życiouyprograrrr i umie sobie podporz4dkort1'rvac ludzi do 1ego realizacjt.orgorr
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Potrzebuje Tartuffa, aby ten S}v.ym V/dziękiem i sprytem prapłuiryłsięutrzymaniu
todziny w ryzach. Przeciez frłzesy płyn4ce z ust tego człowieka potrafią sku-
tecznie oddziab,.wać , czego dowodem jest seniorka rodu. Więc tam, gdzie się nie
strzegło głębszych lvartości, nawetfałszyv,ry orędownik idei może stać się liderem.
Zagubieni ufająprzyvódcom sekt. Co jest źródłem wewnętrznej stabości orgona,
nie wiemy. Pojniujemy jednak, ie ztakiĆh ludzi łatwo w1pić krew.

Tuzprzedkońcem spektaklu \Ąrynoszone wcześniej słoje stają na brzegu sceny.
Widac wijące się w nich pijawki. Nlożna ichuzyć do ratowania zdrowia.

Magdalena Jankowska

N|oIiere: T,trttLfe ,łIbo kalbierz.Przeklud |erzr' Radzirviłorvicz, reżr'seria Bogdan Tosza, scenogra6a Ierzy Kalina, muzvka
Piotr Salaber, choreografir Zbignierv Sz.l.nlczr'k' Teatr im. |uliusza osterlly łv LubIi nie. Prem iera 30 str.cznia 20 l 0 r.

Książki nadesłane

Ofi cyna !!ydarvnicza ATUT
Rose Auslan der Giośne milczenie ScJutllendes Scl'nl,eigen. \,\Ii.bór i przekład R1zszard

lVojnakorvski. Słorr.o \YstęPne Nlaria Kiańska. \Vrocłatv 2008' ss. 237+2 nlb.

Nlarianna Bocian: Jnsno i bogrłto. Utwory poety,ckie. \Wbór i opracolvanie Danuta
Bednarek i Err.k ostrorvski. Wrocłtrrv 2009, ss. 598 + płr1l CD'

|acek Lukasierr'icz: I\-vbór y,iersz),. \Vrocłalr. 2009, ss. 236.

,,Ti'giel Kuiturl.'l Łó dz

Ślill, i tt,ię-v. I'.r'vtt'C-i!i loDOŚraljł lctnienir--il. \\rbor i t]i.raco\t'at]ie Zdzisłarv
jaskuta. \\rstęp Karoi }Iali.sze.,vski. 2008' ss' L ' 

.{'

I--.,, T^-hi*-1-. r'/,,.,,..;,1-s i l:ittit iticti:llierl_-j,.,. poslor.vie .\llqcllrlena Remborvska_
Piiiciennik. 1003. ss. -i91.

.l.nna Urbaneii: iJr,iii 9 L)r!)\t'iLlJLi!!. 100E. rs iSl.

..,ureiia Scitefei: l,',i: - ,rl-irc;'rri, e. l\ -.trriil::i'irj,; ili:r;iir;-- ";,rlr3o:t.ri,i. Przcklacl
z iezr.ka niemicckiesrr Diii-:r-;.ta CztLczrr'ir;.rl ililiriqor:,,rriri Prrilcrina.2008, ss. I,38.
'.[.,!łst rr' t'.'el.sii n.rlc'i..ił. i rielnieekiei.

Piotr Soboiczt,'ii: .D.i'il:.t'tl Pierrota' ]009, ss. i39 + płl,tl, CD'

lVydawnictrvo Polih'r'mnia, Lublin 2009

Ibnrasz Jasiriski: .Pol-.,(;n baroko,,v,t t'ctoryk,t nut:vc:trLr.Ss. -r96.

'lbmasz }trsiński: Ilłtl Pt,.tv,ła lI ml,śIi O s.tttce i cll,vttnttścic tttttzycznych kontra-
punktów'Ss.I15.

Katarzyna Ilvariczr.k.Folrwer Awąkening o-i llrcńh / Przebud:enie oddechtł. Poezje.
Ss.79.

Irena Iwańczyk NIistl,,ka życia. Poezje. Ss. l00.

KazimierzLiszcz: Sto trzydzieści cztery. Poezje. Ss. 317.
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