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N APIORKOWSKIEGO 

GDY CHODZI O POPRAWĘ BŁĘ

DÓW, WPŁYW TEATRU MOŻE BYĆ 

NADER ZNACZNY. NAJPIĘKNIEJ

SZE USIŁOWANIA POWAŻNEJ MO

RALNOŚCI OKAZUJĄ SIĘ ZAZWY

CZAJ MNIEJ POTĘŻNE ANIŻELI 

BICZ SATYRY; GDY CHODZI O PO

PRAWĘ, NIC TAK SKUTECZNIE 

NIE WPŁYWA NA LUDZI, JAK OD

MALOWANIE ICH PRZYWAR. NAJ

STRASZLIWSZY CIOS ZADAJE SIĘ 

UŁOMNOŚCIOM, WYSTAWIAJĄC 

JE NA SZYDERSTWO ŚWIATA. 

LUDZIE ZNOSZĄ Z ŁATWOŚCIĄ 

PRZYGANĘ; ALE NIE SZYDER

STWO. CZŁOWIEK GODZI SIĘ NA 

TO, IŻ MOŻE BYĆ ZŁYM, ALE NIKT 

NIE GODZI SIĘ BYĆ ŚMIESZNYM. 

Molier 
(fragment z przedmowy do „świętoszka") 
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MARIANNA 
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STANISŁAW MASŁOWSIU USZA BOYA-ŻELEŃSKIEGO 
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! Asystent reżysera 

I 
MIECZYSŁAW BŁOCHOWIAK 

STO CZTERDZIESTA SZÓSTA PREMIERA I 
I 

BAŁTYCKIEGO TEATRU DRAMATYCZNEGO I Surf ler Inspicjent 
SZÓSTA PREMIERA SEZONU 1969/70 Janina J arocka Andrzej Pstrąg 
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PIERWSZE PODANIE 

PRZEDŁOŻONE KRÓLOWI W SPRAWIE KOMEDII „TAR
TUFE", JESZCZE NIE PRZEDSTAWIONEJ PUBLICZNIE 

(fragment) 

Najjaśniejszy Panie! 
Ponieważ zadaniem komedii jest poprawiać ludzi, ba
wiąc ich jednocześnie, mniemałem, iż z tytułu mego 
powołania nie mogłem znaleźć sobie l,epszego celu, n~ż 
ścigać za pomocą uciesznych obrazow błędy epoki; 
że zaś obłuda bez wątpienia jest jednym z najbardziej 
rozpowszechnionych, najdokuczyliwszych i najnie
bezpieczniejszych, sądziłem, Najjaśniejszy Panie, iż 
oddałbym niemałą przysługę wszystkim poczciwym 
ludziom, gdybym napisał komedię, która by zohydzi
ła obłudników i wydobyła jak należy na wierzch 
wszystkie sztuczki tych przesadnych świętoszków, za
maskowane szelmostwa tych fałszerzy monety zba
wienia, usiłujących chwytać ludzi na lep udanego za
pału i obłudnej miłości bliźniego. 
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DRUGIE PODANIE 

SPOWODOWANE ZAKAZEM WYDANYM DNIA 6 SIER
PNIA 1667 ROKU, ZABRANIAJĄCYMGRYWANIA ,TAR
TUFE'A" AŻ DO NOWEGO WYROKU JEGO KR6LEW
SKIEJ MOSCI. 

(fragment) 

Najjaśniejszy Panie! 

Niezmierne to zaiste zuchwalstwo z mej strony 
niepokoić w ten sposób wielkiego monarchę w chwili 
gdy jest zajęty chlubnymi podbojami; gdzież jednak 
znajdę, Najjaśniejszy Panie, w położeniu swoim po
moc i oparcie, jeśli nie u stóp Twego Majestatu? Ko
medii mojej, Najjaśniejszy Panie, nie pozwolono ko
rzystać z dobroci Waszej Królewskiej Mości. Próżno 
ogłosiłem ją pod tytułem „Szalbierza"; próżno złago
dziłem rzecz w wielu ustępach i usunąłem troskliwie 
wszystko, co wedle mojego uznania mogłoby posłużyć 
za cień pretekstu sławetnym oryginałom skreślonego 
przeze mnie portretu - wszystko nie zdało się na nic. 

Ledwie komedia moja pojawiła się na scenie, ściąg
nąłem na siebie natychmiast gromy władzy, przed 
którą nie pozostaje nam nic, jak tylko ze czcią uchy
lić czoła. Jedyną rzeczą, którą mogłem uczynić 
w owej potrzebie, aby przynajmniej siebie samego ra
tować od wybuchu burzy, było powiedzieć, że Wasza 
Królewska Mość raczyła mi zezwolić na to przedsta
wienie. 

Nie wątpię ani na chwilę, Najjaśniejszy Panie, że 
ludzie, których odmalowałem w mej komedii poruszą 
u Waszej Królewskiej Mości wszystkie sprężyny 
i wciągną do swego obozu, jak już przedtem uczynili, 
ludzi naprawdę czcigodnych, a tym łatwiejszych do 
zbałamucenia, ile że sądzą innych wedle siebie. 
Obłudnicy posiadają sztukę zabarwiania pięknymi 
kolorami wszystkich swych intencji. 

Oczekuję z u szanowaniem wyroku jaki Wasza 
Królewska Mość raczy wydać w tej sprawie; lecz 
to pewna, Najjaśniejszy Panie, iż trzeba mi będzie 
.w ogóle zaniechać pisania komedyj, jeżeli świętoszki 
mają zostać górą. 
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Pierwsze podanie do króla Ludwika XIV na
pisał Molier w roku 1664 po pierwszym zakazie 
grania „Swiętoszka" publicznie. P·ierwsze wysta
wienie tej komedii w dniu 12 maj.a 1664 roku w 
Wersalu w czasie uroczystości i zabaw pod ha
słem „Rozkosze za.ezarowa nej wyspy" miało cha
rakter dwo-rski, a więc prywat ny. Oglądało 
przedstawienie 600 osób; byli to goście króla. 

Drugie podanie napisał Molier na skutek za
kazu grania „Swiętoszka" wydanego przez spra
wującego w Paryżu władzę w zastępstwie króla 
pierwszego prezydenta Parlamentu. Stało się to 
po pierwszym przedstawieniu publicznym w Pa
lais Royal w dniu 5 sierpnia 1667 r. „Swiętosz
ka" zagrano w nowej wersji pt. „Szalbierz". 
Kró1 nie mógł przeciwdziałać zakazowi, ponie
waż ,arcybiskup Paryża obłożył klą twą każdego, 

kto by w jego diecezji choćby tylko słuchał czy
tainlia tej komedii. Dopiero 15. II. 1669 r. mógł 
Molier publicznie zagrać pełnego „Tartufe'a" 
odnosząc Wlielki triumf. Molier wystąpił w ·roli 
Orgona, żona jego Armanda - jako Elmira. W 
tymże roku, w końcu marca M1>Iier ogłosił „Swię
toszka" drukiem, poprzedzając utwór „Pr,zed
mową". Przez wiele dziesiątków lat komedia by
ła przedmiotem napaści fałszywych moralistów. 
Jeszcze Napoleon wyrażał zadowolenie, że 

przeszła ona pr.zez ucho igielne cenzury za cza
sów Ludwika XIV, gdyż on, Napeleon, nie zgo
dziłby .się na jej wystawienie. • 

• Dokładniejsze wiadomości z życia i twórczości 
Moliera zawarte są w programie sztuki Moliera 
„Grzegorz Dyndała". 

I 

TADEUSZ BOY ŻELEŃSKI 

... Komedia „Swiętoszek" jest bezwarunkowo szczy
tem geniuszu Moliera, zarazem jednym z na.jśmiel
s,zych czynów artystycznych, jakie ludzkość wydała. 
Tylko jeden Molier zdolny był zamknąć ten temat 
w ramach komedii, nie obrażając na każdym kroku 
poczucia widza, a zarazem nie przytłaczając go po
nurością obrazu. 

... Ale „ Tartufe" jest czymś więcej, niż arcydziełem 
komedii obyczajowej i komedii charakterów; jest 
to zarazem pierwsza od Arystofanesa satyra spo
łeczna na scenie i to satyra o najwyższej doniosłoś
ci. 

... Jes,t to jedno z tych dzieł, o których można powie
dzieć, że ważą na losach ludzkości, niemal rozstrzy
gają o nich. 

... „Tartufe", a później „Don Juan" dają miarę śmia

łości i głębi ZI jaką Molier zdolny był ujmować zja
wiska społeczne; kto wie, co byłby jeszcze osiągnął 
na tej drodze, gdyby zbyt nierówna walka nie zła
mała jego sił. 

... Molier odkrył jedną tajemnicę; odkrył w teatrze 
nową potęgę, jedną z największych, jakie istnieją, 
mianowicie zabijać śmiechem brzmiącym ze sceny. 
W ręku Moliera komedia staje się satyrą, jedną z 
najgwałtowniejszych, najcelniejszych. jakie istnie
ją. A ·równocześnie piętnując to, co go przejmuje 
wstrętem, Molier głosi swą twórczością włas,ny 

ideał życia. Komedia staje się u niego niejednokrot
nie trybuną, mównicą. I posiadłszy tę potęgę, Molier 
jest nie tylko twórcą komedii: on jest i twórcą życia. 
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MOLIER „.CZART OBLECZONY W CIAŁO I PRZEBRANY 
ZA CZŁOWIEKA. 

KAZNODZIEJA WSPÓŁCZESNY 

... BYŁ FILOZQFEM. BYŁ NIM ZARÓWNO W TEO
RII JAK I W PRAKTYCE. 

WOLTER 

... CZŁOWIEK NIEPOWTARZALNY. 

NAPOLEON 

... JEST TAK 'WIELKI, ŻE ZA KAŻDYM RAZEM 
KIEDY GO CZYTAĆ OD NOW A, NOWE SIĘ PRZE
ŻYW A ZDUMIENIE. 

GOETHE 

... SZEROKO OGARNIA LUDZKIE NAMIĘTNOŚCI 
I WADY ..• 

STANISŁAWSKI 

... JEST OBOK SZEKSPIRA PISARZEM CHYBA 
NAJBARDZIEJ TEATRALNYM. 

BOY 

... WYPRZEDZIŁ SWOJE STULECIE. 

GEMIER 

... JEGO NAJWIĘKSZA SIŁA LEŻY W ZDOLNOŚCI 
WYWOŁYWANIA TAK ZW ANE(łO „ŚMIECHU 
MYŚLĄCEGO". 

NICOLL 
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DZIESIĘCIORO PRZYKAZAŃ 

NOWEJ DEWOCJI 
(17-wieczna. satyra na pobożnisiów) 

1. NIE BĘDZIESZ MIAŁ INNYCH 
KIEROWNIKÓW PRZEDE MNĄ. 
I SLEPO MI ZAUFASZ. 

2. WSZYSTKIE SWOJE GRZECHY MI 
WYZNASZ, CHOCIEM TYLKO GO
LIBRODA. 

3. PAMIĘTAJ NA DZIEŃ ODPOCZ
NIENIA, ŚWIĘTĄ NIEDZIELĘ, I 
PRZYCHODŹ DO SAINT-PIERRE 
NAUK MOICH SŁUCHAC. 

4. CZCIJ MENTORÓW SWOICH, ABY 
PRZEDŁUŻONE BYŁY DNI ICH 
NA ZIEMI. 

5. NIE BĘDZIESZ NICZEGO CZYNIŁ 
BEZ ICH ZGODY. 

6. ŻONĘ I CÓRKĘ MENTOROM PO
WIERZYSZ I PRECZ ODPĘDZISZ 
WSZELKIE PODEJRZENIA. 

7. MAJĄTKIEM ROZPORZĄDZAJ SIĘ 
TYLKO PODŁUG MOICH PRZY
KAZAŃ. 

8. DLA DOBRA SEKTY BĘDZIESZ 
KŁAMAŁ, ALBOWIEM ZACNY CEL 
UŚWIĘCA ŚRODKI. 

9. W NIEKTÓRE DNI PRZESTRZE
GAJ CZYSTOSCI, NAWET W STA
NIE MAŁŻEŃSKIM. 

10. Z MAJĄTKU BLIŹNICH KORZY
STAJ I SWOJĄ FORTUNĘ DZIEL 
Z NIMI POSPOŁU. 

TRYBUNA LUDU 13. I. 70 

NR12 

TARTUFE ROBI KARIERĘ 

W jednym z teatrów Madrytu molierowski „Swię
tos,zek" pobił wszelkie rekordy frekwencji. PubliC7~ 
ność przyjmowała komedię Moliera sprzed 300 la t 
jak by to była najgorętszej aktualności satyra: wi 
dzowie urzeczeni byli podobieństwem współczesnych 
„technokratów" ze świętoszkowatego stowarzyszenia 
„Opus Dei" („Dzieło Boga") do XVII-wiecznego Tar
tufe'a, czyli (z hiszpańska) Tartufo. Szczyty powo
dzenia „świętoszek" osiągnął w stolicy Hiszpanii w 
listopadzie ub. roku, po gruntownej reorganizacji 
(29. X. 1969 r.) rządu, kiedy to spośród 18 ministrów 
14 s~ę zmieniło. 

Publiczność w teatrze szalała przy scenie zdemas
kowania i klęski Tartufo. Ale na scenie politycznej 
Hiszpanii działo się i dzieje coś wręcz odwrotnego: 
ludzie „Opus Dei" zagarnęli prawie wszystkie pozy
cje w zreorgnizowanym rządzie. 

... a w wigilię ks. Jose M. Gamo, proboszcz parafii 
w robotniczej dzielnicy madryckiej Moratalaz, ska
zany został na 3 lata więzienia „za przestępstwo nie
legalnej propagandy". Ks,. Gamo, mianowicie, potę
piał w swoich kazaniach prześladowania i masowe 
aresztowania robotników oraz intelektualistów; w 
petycji zaś skierowanej do władz ośmielił się zapro
testować przeciwko torturowaniu więźniów politycz
nych. Casus ks. Gama nie jest bynajmniej w Hisz ~ 
panii odosobniony. 
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CZYM JEST „OPUS DEI" 
Ta świecka 101·ganizacja katolicka wyrosła na jedno 

z najpotężniejszych - pod względem finansowym 
i politycznym - tajnych stowarzys,zeń. Prasa za
chodnia szacuje liczbę jego członków na 50 tys. z cze
go w Hiszpanii - 20 tys. plus (tamże) 100 tys. zwo
lenników i bliskich współpracowników. Osiemnastu 
ministrów zreorganizowanego rządu hiszpańskiego 
to albo członkowie „Opus Dei", albo też prawie 
wszys,cy ludzie pozostający pod bezpośrednim wpły
wem „Obra" (hiszpańska. nazwa „Opus") . 

... W ciągu lat ludzie „Opus" opanowali 'r- drogą 
cierpliwej infiltracji - bankowość. handel, przemysł, 
uniwersytety, prasę, radio, TV. W praktyce - prze
niknęli do wszystkich dziedzin życia i ogniw apara
tu administracyjno-państwowego . 

... R z e c z n i c y „O p u s D e i" p r o t e s t u j ą 
ze świętym oburzeniem przeciwko 
„wiązaniu ich organizaCJI z jaką
kolwiek działalnością polityczną 
czy ekonom i cz n ą". 
„Jesteśmy r- gniewnie „protestują" - wyłącznie 

stowarzyszeniem wiernych. stowarzys,zeniem o ce
lach religijnych, nie mających nic wspólnego z do
czesnością. Nasza organizacja nie jest związana 
z żadną grupą, z żadnym reżimem, z żadną tenden
cją polityczn~. Jej członkowie mają całkowitą swo
bodę myśli i działania" . 

... Tak się jednak dziwnie jakoś składa, że działa
nie członków „Obry" jest strategiczne i taktycznie 
s ko ordynowane, centralnie kierowane i zmie
rza do wspólnego celu. Cel ten można by określić 
jako unowocześniony kapitalizm, uznający - za je
dyny i najwyższy miernik wartości - skuteczność 
i sprawność ekonomiczną. 

Jak to podkreślił Komitet Wykonawczy KP Hisz
panii - „Opus Dei" repręzentuje sektor oligarchii 
który dąży do utrwalenia dominacji władzy kapita
listycznej" i zachowania reakcyjnej istoty frankiz
mu. Przy równoczesnym zastosowaniu - niezbęd
nych, zdaniem „Obry", dla przetrwania reżimu -
neokapitalistycznej modernizacji metod „techno
kratycznych". 
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BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY 
PROPONUJE OBEJRZEĆ: 

Wojciech Bogusławski 
KRAKOWIACY I GÓRALE 

spektakl nagrodzony na XI Festiwalu Teatrów Polski Północnej 
w Toruniu. 

Kornel Makuszyński 
PRZYJACIEL WESOŁEGO DIABŁA 

ba.j ka dla dzieci. 

Aleksy Arbuzow 
MÓJ BIEDNY MARAT 

w reżyserii Romana Kordzińskiego i scenografii Zofii Wiercho
wicz. 

Jerzy Janicki 
OJ. TE BABY! 

(TEN WSTRĘTNY SOŁTYS). 

współczesna polska komedia obyczajowa. 

Agnieszka Osiecka 
APETYT NA CZEREŚNIE 

mus1ioaJ. 

Berto lt Brecht 
PAN PUNTILA 

I JEGO SŁUGA MATTI 
w reżyserii Macieja Prusa i scenografii Łukasza Burnata. 

Juliusz Słowacki 
SEN SREBRNY SALOMEI 

w reiy.serii.i Rarnana K.olI'<l~ńsk•iego i scenografii ZofH Wierchow.icz 

Molier. 
ŚWIĘTOSZEK 

F 

klasyczna koOl!nedia fr.aincuska 

Jean Racine 
E D R 

klasyczmy dramart foamcusld 
A 

Ksawery Godebski 
MIŁOŚĆ I PRÓŻNOŚĆ 

klasyczna k-0medii.a połs.ka 

Kierownik techniczny 

Główny elektryk 

Elektroakustyk 

Brygadier sceny 

Kiie.r . prac. krawieckiej 

Kier. prac. stoilarskiej 

Kier. prac. malarskiej 

Peruki 

Modelator 

Tapicer 

Farbiarka 

Józef Karbowiak 

Stanisław Jeziorski 

Jan Laskowski 

Stanisław Kawalec 

Jan Marciniak 

Jan świderski 

Franciszek Piątek 

Zofia Heine 

Tadeusz Gościniak 

Władysław Teodorowicz 

Apolonia Kuźmicka 

STAŁE DNI GRANIA .W KOSZALINIE I SŁUPSKU 
PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIELA 

godz. 19 

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓWi 

KOSZALIN: Dział Organizacji W.idowni codziennie (z wy
jątkiem niedziel i poniedziałków) w go<;lz. 13-14, kas·a te
atru w dniach przedstawień na godzinę przed spektaklem 

oraz kasy „Orbisu" w godz. 10-17, tel. 37-57, 24-64 

SŁUPSK: Kasa Teatru codzienn:ie z wyjątkiiem niedziel i po
niedziałków godz. 11-18 oraz w dniach przedstawień na 

godzinę przed spektaklem 

ZAMÓWIENIA NA BILETY 

KOSZALIN: Dział Organizacji Widowni tel. 20-58 
Kierownik działu - Ditta Łokuciewska 
Organizator widownii. - Henryk Koska 

SŁUPSK: Kasa teatru tel. -52-85 
Organizator widowni - Jadwiga Subocz 

Druk programu: Koszalińskie Za:kłady Graficzne 

Zam. nr D-13 S-5 
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