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Do naszych Widzów 

Dro<lzy Widzowie, w wielu kartach i listach pisanych do 

nas wyrażaliście życzenie abyśmy zagrali świętoszka Mo

liere'a. 

Spełniamy teraz to życzenie, tym chętniej, że Moliere 

podobnie jak Shakespeare i Fredro jest autorem najczęś

ciej grywanym przez Wasz Teatr. Pięć -lat temu rozpoczę

liśmy naszą działalność Lekarzem Mimo Woli, później za

graliśmy Szkolę Z-on, dziś przyszła kolej na świętoszka. 

Lekarz był farsą na której śmieliście się do rozpuku. 

Szkoła żon poprzez komediowe zdarzenia zmus.zal'a już do 

myślenia; Świętoszek jest komedią walczącą. Niewiele jest 

utworpw w ltiteraturze światowej w których zawarte jest 

tyle pasji. Moliere w świętoszku walczy z obłudą, zakła

maniem, głupotą, karierowiczostwem. Moliere jest namięt

nym obrońcą życia, natury, zdrowego rozsądku. Wierzy, że 

człowiek może być szczęśliwy i potraf.i uporządkować świat 

na prawach natury i rozumu. Nienawidzi ciemnoty, prze

sądów, fanatyzmu, obłudy, tego wszystkiego, co stoi na 

przeszkodzie rozwojowJ człowieka i społeczeństwa. Wyrazem 

tej właśnie postawy jest świętoszek i dlatego sztuka ta wy

wołała wściekłość „świętoszków", których pełno było wów

czas we Francji. 

M.inęło trzysta lat od napisania tej komedii. Zmieniły się 

czasy, obyczaje, stroje. Obłudnicy religijni nie mogą od

grywać dz:iś takiej roli w życiu społeczeństwa, jak w XVI! 

w. we Francji. Ale czy nie odgrywają roli obłudnicy innego 

typu? Czy nie widzimy ich wokół siebie? Obłudników, ka

rierowiczów, wrogów ,ze słodką miną przyjaciół, gotowych 

dla własnych korzyści podlizywać się, kłamać, pochlebiać? 

Drodzy Widzowie, poszukajcie w swoim środowisku 

„świętoszków" i nie pozwólcie .im się panoszyć. A w wal

ce z nimi, niech Wam pomoże potężna siła śmiechu. którą 

darzy nas wiecznie żywy Molierć . 



Moliere (1622-1673) 

Epoka, w której żył Molier~. znajduje się na przełomie 

dwóch zmagających się ze sobą światów. Z jednej strony 

nowoczesna myśl, niezmiernie bliska już nas, z drugiej cały 

aparat społeczny i naukowy niemal średniowieczny, prze

żyty, zwyrodniały, ale dzie-rżący wszystko w ręku i kon
wulsyjnie broniący się przeciw inwazji nowego ducha. 

W oficjalnej nauce śpiczaste czapki, peruki, łacina i sylo

gizm, pokrywający skostnienie mózgu; jako argument prze

ciw nowej myśli, groźba chłosty ,j prześladowanie; .w religii 

tak:mż argumentem, stos i klątwa; w prawodawstwie, tor

tura i łapówka jako niewzruszone fundamenty wymiaru 
sprawiedliwości. 

• 
• • 

Spróbujmy choć w kilku s.lowach określić rolę i znacze
nie Moliere'a w dziejach ludzkości. Jest twórcą nowoczes
nej komedii to wiadomo. Ze zjawieniem się MoJ.ier~ ·a ko
media włożył.a jakby siedmiomilowe buty, aby przebyć drogę 
od grubych zaczątków aż do najwyższej dojrzałości. W ro
ku 1959 daje Wykwintnisie, w 1662 Szkolę żon, w 1664 Swię
toszka. I oto, w ciągu lat pięciu, od farsy bliskiej jeszcze 
średniowieczu, tkwiącej w atmosferze kuglarzy jarmarcz
nych, doszliśmy do szczytu, którego nie tylko komedia 
współczesna nie przeżyła, ale który może na zawsze pozo
stanie jej niedościgłym wzorem . 

„ 
·.:C * 

Moliere wreszcie odkrył jeszcze jedną tajemnicę : odkrył 

w teatrze nową potęgę, jedną z największych, jakie istnie
ją, mianowicie zabijać śmiechem, i ito śmiechem brzmią

cym ze sceny. Tajemnicę tę znał niegdyś Arystofanes, ale 
dla nowoczesnej .literatury odkrył ją Moliere. W ręku Mo
liere•a komedia staje się satyrą , jedną z najgwałtowniejszych, 

najcelniejszych, jakie istnieją. A równocześnie piętnując 

to, co go przejmuje wstrętem, Molićre głosi swą twórczoś

cią własny ideał życia . Komedia staje się u niego niejedno
krotnie katedrą, trybuną, mównicą. I posiadłszy tę potęgę , 

Moliere jest nie tylko twórcą komedii; on jest twórcą ży
cia. 

Orgon - Władysław 

Osto-Susk~ 

Kleant - Jerzy 
Próchnicki 

Boy. Fragmenty Wstępu do Swiętoszka 

* * 



Teatr z epoki Moliere'a (1673) 

O Świętoszku 

- Moliere tak pisze o tej komedii do króla: Swiętoszek 

„ ... zochydza obłudników i wydobywa jak należy na. wierzch 

wszystkie sztuczki tych przesadnych świętoszków, zamasko

wane szelmostwa tych fałszerzy monety zbawienia, usiłu

jących chwytać ludzi na lep udanego zapału i obłudnej 

milości bliźniego''. 

„Swiętoszki", których wie.Ju chodziło wówczas po Fra·ncji 

zaczęli się mścić na. Molierze, za to, ie obnażył ich grzechy, 

ich obłudę przed oczyma świata. Grozili mu ogniem pie

kielnym, a nawet spaleniem na stosie jako heretyka. 

Tylko opiekła k·róla ocaliła Molier~'a od zguby, Mimo to 

król przychylił się do zakazu grania tej komedii... 

• .. „,trzeba mi będzie w ogóle zaniechać pisania komedii, 

jeżeli „świętoszki" mają zostać górą" ... pisze Molie.re. Walka 

o Swiętoszka - trwała aż pięć lat i dopiero w roku 1669 

zakończyła się zwycięstwem . I od tej pory aż do dziś Swię

szek nie schodzi ze scen świata . 

• 
~ . * 

Jednak w kilkanaście lat po wielkich sukcesach tej ko

medii król, ulegając dewocjii, został całkowicie opanowany 

przez „świętoszków". Odwołuje tolerancyjny edykt nantej

ski, w związku z czym następują prześladowania religijne 

i wielu postępowych ludzi emigruje z Francji. Spowiedni

cy królewscy rządzą państwem, obłuda religijna staje się 

drogą do kariery. Ale już nie na długo . 

Swdaitło, które płonie w dziełach Moliere'a, przebije się 

przez mroki <i rozbłyśnie pełnym blaskiem w latach Oświe

cenia i Wielkiej Rewolucji. 

Scena zbiorowa 
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(Tartufe) 

Komedia w pięciu aktach napisana w 1665 r. 

Przekład Tadeusz Boy-Żeleński 

Pani Pernell, matka Organa 

Organ, mąż Elmiry 

Elmira. żona Organa 

Damis, syn Orgona 

Mari·anna, córka Orgona 

Walery, zalotnik Marianny 

Kleant, szwagier Orgona 

Tartufe, świętoszek 

Doryna, pokojówka Marianny 

Pan Zgoda, woźny 

Oficer gwardii 

Flipota, slużąca pani Pernell 

Reź.yseria: W ANDA LASKOWSKA 

Asystent reżysera: .JERZY PRÓCHNICKI 

WŁADYSŁAWA SKWARJ3KA 

WŁADYSŁAW OSTO-SUSKI 

ZOFIA STR:E:ER 

DANIEL BARGIEŁ.OWSKI 

MARIA TREUTZ-KUSZYŃSKA 

BOHDAN GRZYBOWICZ 

.JERZY PRÓCHNICKI 

.JANUSZ MIRCZEWSKI 

STEF ANIA IWIŃSKA 

FRANCISZEK LUBELSKI 

ZDZISŁAW OŻAROWSKI 

MARIA ZAKRZEWSKA 

Scenografia: ZOFIA PIETRUSIŃSKA 

Asystent scenografa: BRONISŁAW MODRZEJEWSKI 

Dyrektor i Ki ov.'llik Artystyczny 

Dyrektor Administracyjny 

MIECZYSŁAW MARSZYCKI 

WAl\TDA HóBLEWSKA 

Kierownik Literacki 

KRYSTYNA BERWil'iSKA 



Kontrola tekstu MARIA ZAKRZEWSKA 

Przedstawienie prowadzi ZDZISŁAW OŻAROWSKI 

Kierownik Techniczny 

WLADYSLA W HARASZKIEWICZ 

Kierownicy pracowni: 

Krawieckiej męskiej 

Krawieckiej dams1<;iej 

Stolarskiej 

Brygadier sceny 

Główny elektryk 

Perukarz 

JÓZEF BALCERZAK 

HALINA SOBOTA 

WACŁAW BIELIŃSKI 

LUDWIK BERKOWSKI 

TADEUSZ WOŻNICA 

ADAM OKOŁOTO-

WICZ 

Kier. Działu Objazdu 

MIECZYSŁAW LEWICKI 

Kier . Organizacji 

IRENEUSZ URBAN 

Kier. Realizacji 

WIESLA W BANASIEWICZ WOJCIECH KOŁAKOWSKI 

• 

• 

• 

Sztych z książkowego wydania Swiętoszka {1682) 

Orgon - Władysław Osto-Suskil 
Elmira - Zofia S t eer 
Tartufe - Janusz Mircrewski 



Poznaicie swoich aktorów 

Kontakt mój z teatrem trwa już lat dwanaście; jako ak

tor występuję przez lat osiem. W dorobku scenicznym po

siadam około 80 mniejszych i większych róI, grałem w sztu

kach Słowackiego, Fredry, Shakespare'a, Ostrowskiego, Pi

randella, Merime2, Durrenmatta. oraz wielu wspólczesnych 

pisarzy polskich i obcych. 

Występowałem w teat,rach w Krakowie, Opolu, Sosnowcu, 

Gliwicach (operetka). Katowicach (Teatr Komedi i Satyry); · 

prized przejściem do Teatru Ziemi Mazowieckiej pracowa

łem w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie. Z ról które gra

lem w tym Teatrze, ze specjalnym sentymentem wspomi

nam trzy: - Pantalon w Księżniczce Turandot - Gozzi'

ego; Spurius Tytus Manna w Romulusie Wielkim - Dur

renmatta, Aigistos w Oresteji - Ajschylosa. 

W Państwowym Teatrze Ziemi Mazowieckiej grałem do

tychczas rolę Jachima w Cymbel in.ie - Shakespeare'a i t1> 

raz Tartufa w śioiętoszku Moli.i? re'a. 

• • 

• 

Zanim jednak podniesie się kurtyna pragnę powiedzieć 

co łączy mnie z Wami i dlaczego spotykamy się w Teatrze. 

Drodzy! aktor, który stoi przed Wami na deskach sceny, 

w świetle reflektorów, ze szminką na twarzy, który za 

chwilę zacznie żyć postacią sceniczną, w niej nienawidzieć, 

kochać, być posłusznym i zbuntowanym, po0znie burzyć 

świat i siebie i stwarzać wszystko od nowa - ten aktor 

jest zupełnie sam, czuje się bardzo opuszczony. Wy wszys

cy oddzie<leni rampą, w czarnej ziejącej ciszą lub szmerem 

widowni, jesteśruie mu nieodzowni. Be.z Was on i jego 

sztuka straciłyby swój sens, potrzebne mu są Wasze oczy, 

uszy i serca, temu samotnemu człowiekowi potrzeba Wa

szego uśmiechu, dopingu, ciszy, współczucia lub nienawiści. 

A zaś Wam potrzeba jego wysiłku i umiejętności. Uzupeł

niamy się wzajemnie w sposób bardzo skomplikowany, ale 

to wszystko nie zaciera w aktorze samotności. Pamiętajcie 

o samotności aktorą i badźcie zawsze przyjaciólmi jego za

mienzeń i wysiłku. 

Nawe<t wtedy kiedy to co robi dla Was nie daje mu zwy

cięstwa nad Wami. 

Janusz Mirczewski 

Tartufe - Janusz l\fircxewski Elmira - Zofia Streer 



Walery - Bohdan Grzybowiez 
Doryna - Stefania Iwiniska 
Marianna - Maria Treu•tx-Kuszyńska 

Tartufe - Janusz Mire1.cwski 
Orgon - Władysław Osto-Suski 
Damis - Daniel Bargiełowski 

Czy wiecie, że„ . 

... najbliższą premierą Państwowego Teatru Ziemi Ma
zowieckiej będzie współczesna komedia muzyczna Włodzi

mierza Dychawicznego w opracowaniu Stanisława Bugaj
skiego i Zdzisława Skowrońskiego, z muzyką Jerzego Wa
sowskiego p.t. Podróż poślubna czyli Studencka miłość. 

* 

Wszystkie dz,iela l\/Ioliere'a (6 tomów) wyszły nakładem 

Spółdzielni Wydawniczej „Książka i Wiedza" w przekła

dzie i ze wstępem Tadeusza Żeleńskiego (Boya). 

Biblioteka świetlicowa „Czytelnika·· wydala w roku 1955 
Swiętoszka Moliere'a, z uwagami reżyserskimi i projek
tami dekoracji i kostiumów. 

• 
* * 

... Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystyczne
go wydała w r. 1959 w swojej Bibliotece Repertuarowej 
farsę Molier(<'a Lekarz mfmo woli według inscenizacji 
P.T.Z.M. 

* 
„.kierowniczka świ::tlicy Huty „Czechy" p. Zenona Szew

czykowa jest gorącą propagatorką ncszego Teatru. W przy
gotowaniu świetlicy na przyjazd Teatru, jest wzorem dla 
terenu. Prowadzi bezinteresownie przedsprzedaż, a nawet 
potrafi „wyczarować" gorącą herbatę i ciastka dla Zespołu. 

* 
* • 

.. .Dyrekcja Fabryki Urządzeń Technicznych w Ostrówku 
przed laty dobudowała scenę, aby Teatr nasz mógł częściej 
pr·zyjeżdżać. Obecnie instaluje Siię równ'eż dla Teatru cen
tralne ogrzewanie. Dziękujemy! 

Pragniemy również podziękować Kierownikowi świetli

cy Ob. ·Romanowi Kaniewsk;emu za uczynność i serdeczny 
stosunek do Teatru. 




