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MOL IE.RE 
Jean-Baptiste· Poquclin,' imię teatralne: Molicrc (i\lolier). t!ro-

dzony w styczniu 1622, zmart 17 lutego 1673 -
Wedluy portretu Ch. Coypela 



KRÓTKA KRONJ.KA ŻYCIA I TWÓRCZOSCI MOLIERA 

1622 - urodził się w Paryżu J!,..an Baptiste Poquelin, zwany później 
Molierem. 

1636-1640 - nauka w kolegium jezuickim w Clermont. Molier bierze 
udział w szkolnych przedstawieniach tragedii i komedii lacii1skich. Stu
diuje prawo w Orleans. z kariery prawniczej następnie zrezygnował. 

1642 - staraniem ojca nadano Molierowi tytuł i funkcję „tapicera 
królewskiego". W tym charakterze towarzyszy królowi w podróży do 
Narbonne. Spotyka rodzinę Bejartów i zakłada przy jej współudziale 

przedsiębiorstwo teatralne „Illustre Thedtre". 3 stycznia w liście do ojca 
Molier zrzeka się funkcji „tapicera królewskiego". 

16ł4 - otwarcie „lllustre Th~dtre". Fiasko finansowe zmusza zespól 
do opuszczenia Paryża. Molier zostaje na krótko uwięziony za niewy· 
placalno§ć. 

1645 - trupa Moliera wyrusza na prowinc ję. Występują m. in . w Bor
deaux, Tuluzie, Nantes, Poitiers, Angouleme, Lyonie. Molier pełni równo
cześnie funkcję kierownika, aktora i autora. Przerabia dla zespołu dawne 
farsy i scenariusze włoskich komedii dell'arte. 

1653 - Pierwszy triumf autorski: „Wartogłów" w Lyonie. 

1656 - „zwady miłosne". Premiera w Beziers. 

1658 - trupa Moliera przenosi się do Rouen, a nas tępnie do Paryża . 

24 października zespól wystąpił w obecności Ludwika XIV ze sztuką 

Corneilłe'a „Nicomede" i farsą Moliera „Zakochany lekarz". Dzięki sym
patii i poparciu króla zespół otrzymuje salę Petit-Bourbon, przylegającą 

do Luwru, a w dwa Iata później salę w zbudowanym przez Richelieu 
Palais Royal. 

-1659-1663 - „Pocieszne wykwintnisie", 1659, „Rogacz z urojenia", 1660, 
„Szkoła mętów", 1661. „Natręci", 1661 . „Improwizacja w wersalu" , 1663. 

1662 - ślub z Armandą Bejart , która zostaje aktorką w zespole Mo
liera. „Szkoła żon". Przeciwnicy Moliera ostro atakują utwór, powstają 

liczne broszury, pamflety, parodie, oskarżają autora o naigrawanie się 

z „rzeczy świętych". Molier odpowiada ciętą sztuką-pamfletem - „Kry
ty.ką Szkoły żon". 

1664 - „Swiętoszek" („Tartuffe" ), któr y spotkał się z zaciekłym ata
kiem przeciwników Moliera, szczególnie niebywale wpływowej i będące j 

w opozycji do Ludwika XIV organizacji jezuickiej - Kongregacji Swię

tego Sakramentu. Mimo przychylnego stosunku króla do autora i do 
dzieła doprowadzono do tego, iż dopiero .po pięciu latach „Tartuffe" 
uzyskał wreszcie trwale prawo do sceny. Premiera odbyła się 5 lutego 
1669 r . 

1665-1672 - „Don Juan", 1665, także zd jęty z afisza po piątym przed· 
stawieniu, nie dopuszczony do druku. „Mizantrop" 1666, „Lekarz mimo 
woli" 1666, „Grzegorz Dyndała" 1668, „Skąpiec" 1668, „Pan de Pour
ceaugnac" 1669, „Mieszczanin szlachcicem" 1671, „Szelmostwa Skapena" 
1671, „uczone białogłowy" 1672. 

1673 - ciężko chory na gruźlicę Molier pisze i wystawia ostatn i swój 
utwór „Chory z urojenia", sam gra Argana. Na czwartym przedstawieniu 
Molier zaslabl, zmarł w kilka godzin później. Urzędowy akt zgonu stwier
dza, że zmari „Jean Baptiste Poquelin, tapicer i pokojowiec J .K.M." 
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O MOLIERZE l „SWIĘTOSZKU" 

JAN PARANDOWSKI 

.. . Jest to jedna z najbardziej •cierpkich komedii Mohera , który 
w ogóle nie umi.ał myśleć o wadach ludzkich ze spokojem. Jego 
wielki charakter odbierał mu wszelką pobłażliwość, gdy szło 

o podłość, zło, głupotę, na czym zyskiwał ps ycholog: nic nie osła
biało jego przenikliwości, nic nie hamowało odwagi, z jaką roz
cinał najbardziej odstręczające dusze. Każde słowo tekstu, którym 
Tartuffe przemawia, to szczebel po szczeblu schodzenie w głąb 

nikczemnośc! - wędrówka odkrywcza i straszna. Jej moralnej 
wartości żaden czas nie naruszy. 

Bo Molier w swych największych dziełach opiera się zwycięsko 
napastliwości czasu. Oczywiście , że i w „Świętnszku" , jak mucha 
w bursz.tynie zakrzepł pewien moment z his torii obyczajów, któ
remu brak dobitnych analogii z chwilą obecną, lecz studium ob
łudy przeprowadzono tu tak ostro, że bierzemy „Tartuffe'a" jak 
obszerną metaforę, jak jedną z wielu trawestacji zła, nie mniej 
władczego dziś niż przed trzystu Jaty. 

„świętoszek" należy do tych sztuk , na które id;:ie s ię jak na 
znaną operę, aby przede wszystkim posłuchać znakomitego solisty. 

1„Tartuffc i J aracz", „Teatr" nr 13, 1- 15 Vll 19721 

BOHDAN KORZENIEWSKI 

Żeby wrócić do prawdziwego Molieni , trzeba weJŚC z 111m w sto
sunki zażyłe, czyli dobrać się do jego sekretów. Sądzę , że sekre
tem Moliera mało do tej pory zbadanym, wzbudzającym ostrą cie
kawość jest jedna z cech jego osobowości twórczej - mianowfcie 
złośliwość. Określmy jednak naprzód , co s ię przez to słowo rozu
mie. Na ogół zło~ liwość przypisuje się twórcom niechętnie. Jest 
o.na raczej przywarą niż zaletą . Sama nazwa przypomina ow~ 
miałkie przyjemności , jakie odczuwamy na widok śmiesznych 
i upokarzających właściwości ludzkiej natury. Ale może być i inna 
.złośliwość. Wielkiej miary. 

Gdyby s ię chciało wymienić wielkich złośliwców, nasunąłby się 
nam od razu na pamięć Wolter i Bernard Shaw, a przede wszyst-



kim - co dla wielu może być niespodzianką - Joyce. Rozkosz, 
jaką odczuwamy przy czytaniu „Ulissesa", polega na wykrywaniu 
potężnej kpiny z ludzi, z siebie, ze świata, z literatury, z filozofii. 

Złośliwość Molier·owska jest podobnych wymiarów. Z jedną 

jeszcze różnicą. Ze nie jest to kpina dla kpiny. Złośliwość Molie
rowska jest złośliwością walczącą . To niezmiernie sprawna broń 
w ręku pisarza , którego k-0mizm tak blisko ociera się o tragizm. 
Rozkosz odkrywania Moliera polega na podpatrywaniu, jak posłu
guje się on zło śliwością w walce z głupotą i podłością. Tragiczni 
bohaterowie Moliera - Mizantrop, Don Juan, rzuceni są w świat 

głupców, złych i drapieżnych, którzy grają tu ważne role, dzięki 
temu, że posiedli tajemnicę powodzenia; tę mianowicie; że mierno
ta może sięgać po władzę na zasadzie przymierza - kiedy małość 
dogaduje się z małością. 

Wiele, ale chyba nie dosyć, mówiło się o tonie osobistym 
w dziele Moliera . Ktoś ze współczesnych pisarzowi zostawił jego 
znakomity portret. Opowiedział , jaki niepokój w otoczeniu budził 
ten człowiek milczący, kiedy przyglądał się ludziom w skupieniu 
swoimi przenikliwymi oczami. Bez uśmiechu na twarzy. Smiech 
budził s ię dopiero na scenie, kiedy pisarz dokonywał ciężkich 

i straszliwych porachunków ze światem. Te porachunki były dla 
tego tak trudne, że Molier miał duszę prawie nietkniętą przez cy
wilizację chrześcijańską . Jego ideał świata był właściwie ideałem 
pogat'lskim, wierzył bowiem, że człowiekowi przeznaczone jest na 
tej ziemi nie cierpienie, ale szczęście. A przy tym nie było to 
szczęście, mimo doświadczet'l, celem nieosiągalnym. W zasadzie 
można go dostąpić przy zachowaniu kilku prostych zasad - pra
wości, lojalności i wzajemnej życzliwości. Jeżeli te zasady stały 

się tak niezmiernie trudne do wprowadzenia w życie, to - tak 
chyba Molier sądzi - dzieje się tak właśnie z winy ludzi małych 
i plugawych, podstępnych i głupich, którzy utrzymują się na po
wierzchni dzięki takim cechom charakteru. Wspaniała komedia 
Molierowska zawiera prawdy gorzkie i okrutne - odkrywa bo
wiem mechanizm świata rządwnego przez głupotę i podłość. Je
żeli nas mimo to nie wtrąca w ostateczny pesymizm, to dlatego, że 
ukazuje jedr-wcześnie wzniosłą samotność ludzi, którzy temu me
chanizmowi próbują stawić opór„. 

Sztuce wyznacza się różne zadania w imię celów dorafoych, 
które się nazywa nadrzędnymi. Zadania najważniejsze i chyba je
dynie ważne wyznacza ona sama sobie. Są nimi uczciwe i bez
względne porachunki człowieka tworzącego sztukę ze światem . 

Otóż w różnych okresach historii Molier ma na ten temat, na te
mat owych porachunków, różne rzeczy do powiedzenia. Czasem 
jego dz.ieła mówią dużo, czasem niewiele lub milczą. Myślę, że 

w naszych czasach Molier ma do powiedzenia dużo. Nie umiem 
jeszcze dokładnie nazwać tych naszych czasów. Najczęściej uży
wanym określeniem, trafnym chociaż bardz<> ogólnym, jest powie
dzenie, że są to czasy burzliwe. Wszelkie zatem czasy burzliwe 

niszczą ustalone przez cywilizację zasady współżycia ludzkiego 
i zanim wytworzą nowe, otwierają łatwe okazje do działania lu
dziom, których działalność nie przynosi chwały ludzkości. 

W latach tak trudnych i gruntownych przemian, przez jakie 
świat dziś przechodzi, zanika świadomość , że cnoty wytworzone 
przez cywilizację ludzką w trakcie tysiącleci, takie jak lojalność, 
prawdomówność i w stopniu najwyższym dobroć - stanowią pod
stawy ,na jakich opiera się istnienie człowieka na ziemi. One to 
decydują o tym, że przy pewnych niezmiernie rzadkich konfronta
cjach z rzeczywistością można powiedzieć : słowo człowiek brzmi 
dumnie. Na ogół brzmi strasznie. 

Otóż w takich latach burzliwych i niepewnych nie tylko do 
głosu, ale do działania dochodzą ludzie zwalczani przez M-0liera. 
W takich okresach Molier staje się znowu jednym z czołowych pi
sarzy epoki. Występuje w obronie cywilizacji. Walczy o wartości 
humanistyczne, pojmowane w sposób istotny. Pozwala wśród swo
ich tajemnic odkryć tajemnicę najcenniejszą : druzgocącą siłę wy
razu. Można by - co nie ·byłoby wcale zamiarem dorzuconym pi
sarzowi - ukazać takiego „Swiętoszka", w którym Tartuffe nie 
mus iałby już uciekać się do obłudy. 

Wśród inscenizacji, jakie ~obie przygotowałem, jest taki pro
jd't wys tawienia tej sztuki, w której Tartuffe'a otacza kilkunastu 
jemu podobnych ludzi. Zamieszkali oni w domu Orgona, odbywają 
tutaj zebrania za zielonym stołem, otwierają znienacka drzwi, 
przechodzą przez pokoje, podsłuchują, najintymniejsze rozmowy. 
Przy tej interpretacji komedia nie przestaje być komedią Molie
row.>ką . Ujawnia możliwości zawarte w tekście: bowiem terror 
nicponi s tuszowany w dziele ze względów taktycznych mógłby 
może znaczyć więcej w naśzych czasach, kiedy pomyślne zjawie
nie s ię królewskiego oficera nie może załatwić sprawy. W sztuce 
jak w człowieku bez względu na okoliczności cenimy <>dwagę. Im 
okoliczności są mniej pomyślne, tym odwaga nabiera większej 
ceny. 

[„Dlaczego Molier?" , „Teatr" nr 13, 1-15 VII 19721 

ZYGMUNT HVBNER 

Szekspira przyzwyczailiśmy się czytać poza jego epoką. Można 
go dowolnie cofać w przyszłość, można przybliżać, w czym celują 
zwła szcza Anglicy, których przebieranki szekspirowskie niezmien
nie bawią, i właściwie nikogo, wyłączywszy kilku zaprzysięgłych 
purystów, ani to nie dziwi, ani tym bardziej nie oburza. Z Molie
rem trudniej. Jego dzieło związane jest ze swoim czasem, i właś
nie to, co w nim najbardziej podniecało i drażniło współczesnych, 
dziś jest uśpione snem wiecznym. Stosunki na dworze Ludwi
ka XIV, pyszałkowata głupota markizów, literackie mody i inte
lektualne pozy, autentyczne anegdoty - kogo to dziś obchodzi?! 



11. o. Dyrektor - ZDZJSŁAW JACEK LORENOWICZ 

z-ca dyrektora d/s artystycznych - JERZY NOWAK 

MO~lERE 

TARTUFFE czyfi ŚWIĘTOSZEK 

Pani Pernelle, matka Orgona 
Orgon, mąż Elmiry 
Elmira, żona Orgona 
Damis, syn Orgona . 
Marianna , córka Orgona 
Walery, zalotnik Marianny 
Kleant, szwagier Orgona 
Tartuffe, świętoszek . 
Doryna, pokojówka Mariann y 
Pa n Zgoda, wożny 
Oficer Gwardii I 
Oficer Gwardii II 
Filipota, służąca 11ani Pernelle 

(Tartuffe) 

Przekład : TADEUSZ ZELEŃSKl-BOY 
Reżyseria: JERZY HUTEK 

Scenografia: GRAŻYNA FOŁTYN 
Muzyka: ANDRZEJ ZARYCKI 

PREMIERA 14 MAJA 1982 R . 

l· 

f 
MARIA SWIĘTONIOWSKA 
MARIAN CEBULSKI 
JADWIGA LESNIAK-JANKOWSKA 
RYSZARD JASIŃSKI 
DANUTA WIERCIŃSKA 
ZBIGNIEW RUCIŃSKI 
STEF AN MIENICKI 
KAROL PODGÓRSKI • 
MARIA ANDRUSZKIEWICZ 
STANISŁAW JĘDRZEJEWSKI 

. JERZY HOJDA 
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* * * 
PRZEDSTAWIENIE PROWADZI - ALICJA WOZNIAK 

KONTROLA TEKSTU - ZDZISŁAWA KURPANOWA 



To temat dla historyków, nie dla teatru. Cóż więc pozostaje? 
Prawda charakterów? Bez wątpienia. Tylko że u Moliera charak
tery ujawniają się w określonych sytuacjach polityczno-spolecz
nych. Bigoteria Tartuffe'a staje się groźna, gdy u władzy są bi
goci, mizantropia Alcesta rodzi się z obserwacji środowiska dwor
skiego, w którym przyszło mu żyć. Charaktery Molierowskie po
zbawione racji politycznych, to mic:so gotowane bez soli i pieprzu: 
pożywne, ale przełknąć trudno. 

Sceniczne rozwiązanie tego dylematu wydaje się sprawą naj
trudniejszą, ale w ostatecznym rachunku przesądzającą o tym, czy 
Molier przemówi do dzisiej szej widowni, czy zdoła nawiązać z nią 
dialog na równych prawach, dialog, w którym widz nie czuje się 
mądrzejszy od swego rozmówcy o własne doświadczenie historycz
ne. Dialog równych partnerów. Wymaga to znalezienia w naszym 
życiu odpowiedników dla sytuacji i układów społecznych dziś już 
martwych. Zadanie niewdzięczne, ponieważ niewiele tak nas draż
ni, jak powtarzalność historii. Bardzo niechętnie przyjmujemy do 
wiadomości, że choć „wszystko płynie", to jednak ponad lustro 
wody wystają wciąż te same głazy spoczywające niewzruszenie na 
dnie rzeki ... 
Współczesność Moliera [ ... ] da się obronić, gdy mowa o „Mizan

tropie", ,,Swiętoszku", „Don Juanie", może jeszcze o dwóch, trzech 
jego utworach najbliższych tym arcydziełom. Zaliczyłbym do nich 
także znacznie słabszego „Mieszczanina szlachcicem" ... 

Molier [ .. . ] jest pisarzem współczesnym. Jego portret człowieka 
uwikłanego w konflikty swojej epoki: poli.tyczne, moralne, obycza
jowe, człowieka, który buntuje się lub usiłuje przystosować, czło
wieka śmiesznego w swoim tragizmie i tragicznego w śmieszności, 
jest nam bliski i znany. Jest to bowiem portret prawdziwy. Kto 
jak kto, ale Molier bez wątpienia był pisarzem zaangażowanym, 
I za to powinniśmy go kochać . Pod warunkiem, że nam na takiej 
literaturze istotnie za leży. 

[„Przepraszam, nic nowego'', Ossolineum 1978. Rozdz. „Krótkie wypracowa
nie na zadany temat : •Za co powinniśmy kochać Moliera?«"! 
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MOLIER I TOWARZYSTWO 
ŚWIĘTEGO SAKRAMENTU 

Może by i po Towarzystwie Świętego Sakramentu zaginęła pa
mięć, gdyby hrabia d 'Argenson w 1690 roku nie zwrócił się do 
arcyb iskupa Paryża. An toniego de Noailles, z prośbą o reaktywo
wa1 ie rozgromionej Ligi i nie załączył opisu jej dziejów. Na pod
stawie manuskryptów annały Towarzys twa ogłosił benedyktyn 
Dom Beauchet Filleau, badania nad rozwojem tej organizacji 
przeprowadzili historycy Allier i Rebelliau. Oni też pierwsi stwier
dzi li zwi<\Zek między religianekim Towarzystwem a twórezością 

Mo liera . 
PO\vołał je do życia w 1629 roku Henryk de Levis diuk de 

Ventadour, par Francji, hrabia Voulte, pan na Cheylard, Vauvert 
itd„. Bezwzględne posłuszeństwo i całkowita subordynacja woli 
dyrektora obowiązywały wszystkich członków zrzeszenia . Najważ
niejsze funk cje pełniła trójka , w skład której wchodzili: superior , 
dyrektor i sekretarz. Aczkolwiek Kabała Pobożnisiów (ta nazwa 
występuje najczęściej w literaturze fachowej) rófni się pod wie
loma względami od Kongregacj i, jej budowę cechuje ustalona hie
rarchia godności; ś cisły podział ról i dokładnie opracowane meto
dy werb unku rzucają się w oczy. Kandydatów poddawano długim 
próbom , nawet jeśli za ufani ludzie ręczyli za ich dyskrecję, ni
komu nie szczędzono lekc ji uległości. Człon.kami Towarzystwa były 
nie tylko oso!Jy duchowne, lecz także i świeckie . Przede wszyst
kim za lcżalo Kabale na dygnitarzach Kościoła i wyższych funk
' jo1:a1 i uszach paóstwowych.„ 

CzlonkowiC' Kabały różnili s ię stopniem wtajemniczenia. Nie
które sp a\\"y dostępne wyłnc:znie dyrektorom lub sekretarzom 
przekazywnno urzędąv.10 przy obejmowaniu i zdawaniu funkcji 
naczclnyLh. „Cechą zasadn iczą Towarzystwa Świętego Sakramen
tu - czy lamy u hrabiego d ' Argenson - jest konspiracja. Bez niej 
Towarzystwo 1 ie byłoby Towarzystwem, lecz zwykłym bractwem 
rel ig ij nym". PiPrwsze skrzypce gra i oczywiście zespół paryski, któ
rego wply \V µramieniowa! na ca ły kraj. Konspiracyjny charakter 
TowarLystwa znalazł wyraz w szczególnym umiłowaniu „wtyczek". 
Osoh\' wydelegowane do zrzeszeń legalnych nigdy nie ujawniały 
~wc j \1 b~t"iwc j pr:ynależnośc i . [mów i o tym] sąd proboszcza 



du Four, pełen talu, lecz sprawiedliwy i trafny: ;Usiłują oni 
unikną-S nienawiści ludzi, których krzywdzą, przeto działają 

w ś cisłej tajemnicy. Cisną kamieniem, jednakże ukryją ramię, aby 
nie spostrzeżono, kto zadał cios". Wobec osób niewygodnych ucie
kano się do oszczerstw i zniesławiania. Wspomniany już du Four 
tdradził nam również , jak Towarzystwo radziło sobie ·.z duchowny
mi, którzy grzeszyli brakiem uległoś ci. Jeżeli pobożnisie uważali , 

że potrafią krnąbrnego kapłana unieszkodliwić przy pomocy jaw
nej procedury sądowej, to wnosili za pośrednictwem przekupio
nego denuncjanta oskarżenia o rozwiązłe obyczaje lub podejrzane 
doktryny. W trudniejszych wypadkach natomiast uciekali się do 
raz.praw tajnych„. 

Znamienną metodą Kabały było gromadzenie danych o księżach 
1 działaczach świeckich; którzy z jakichkolwiek powodów budzili 
jej nieufność„ . Donosicielstwo w ogóle podniesiono do rangi cnoty 
par excellence chrześcijańskiej„. Zachęta do szpiclostwa przynio
s ła rezultaty na terenie stowarzyszeń filantropijnych. Pomoc · ma
terialną otrzymywali przede wszystkim „ubodzy co myślą prawo
wiernie i praktykują jak należy" . Dokładne instrukcje wskazywa
ł y , kogo i po co trzeba wspierać. 

W aurze pełnej napięcia i konfliktów powstał „Tartuffe". Po
bożnisie widocznie interesowali się sztuką, skoro była przedmio
tem tajnych obrad Kabały, na kilka tygodni przed premierą. Pro
tokół posiedzenia z. 17 kwietnia 1664 roku głosi, że poświęcono 

wiele uwagi „niecnej komedii pt. »Hipokryta«, szkodliwemu dziełu, 
które nie powinno ujrzeć światła dziennego''. Uczestnicy zebrania 
przyrzekli omówić sprawę ze swymi przyjaciółmi, ludźmi wpływo
wymi na dworze królewskim, żeby uniemożliwić przedstawienie. 
Historyk Towarzystwa d 'Argenson, opatrzył ten suchy, kronikar
ski zapis komentarzem: „W istocie zdołano je zawiesić na długi 
czas„." 

W pierwszym wstępnym boju pobożnisie byli górą; Molier mu
s iał czekać pięć długich lat na łaskawy gest Ludwika ,xiv, musiał 
s tawiać czoło potężnemu spiskowi, kluczyć, bronić się, cierpliwie 
gromadzić siły i„. pokazywać pazury. 

Apelując do Ludwika XIV Molier prosił nie tylko o pohamo
wanie groźnych zapędów, ale sugerował równocześnie, że godzą 

one w Majestat, z którego powagą kłóci się wstydliwa osłona 

kłamstw, i że swoistej zależności od Kabały król nie zdoła unik
nąć, j eś li nie przywróci Tartuffe'owi prawa do sceny. Publicznie 
sztuki nie grano, natomiast tzw. lektur po domach prywatnych 
Dwór nie wzbraniał. Wahania Ludwika XIV, jego połowiczne de-

. cyzje i przychylna rezerwa stanowią oddzielną sprawę. Przy
puszczam, że widział w „Tartuffie" krytykę Kabały, być może 

nawet karykaturę uciążliwego moralizatorstwa, ale tendencji 
dzieła nie przejrzał.„ 

(Fragment książki R . Brandwajna, „Twarz l maska , lhectz o »Swlętoszku« 
Moliera'', Warszawa 1965.f 
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Rachmistrz Biliard JCSL -' wlętoszk lem, ksl11dz Grisel Jest świętosz
kiem - ale żaden z nich nic jest Tartuffem. Finansista Toinard był 

skąpcem, ale nic był Skąpcem. Tartuffe i Skąpiec stworzeni zostali ze 
wszystl<ich Toinardów i Griselów całego świata: mają ich najogólniejsze 
i najwyrazistsze rysy, ale nic są niczyim wiernym portretem: toteż nikL 
nie pozna w nich Siebie. 

Komedia intrygi, a nawet komedia charakterów, jest zawsze prze
sadzona. żart w towarzystwie jest lekką pianą, która ulotniłaby się na 
scenie; żart teatralny jest ostrą bronią, która by raziła w towarzystwie. 
Satyra ściga zepsutych, komedia samo zepsucie. 

DIDEROT 
(„Paradoks o aktorze"/ 



KlEROWNff TECHNICZNY - JANUSZ PLASZCZEWSKI 
BRYGADIER SCENY - JOZEF WOLSKI 

KIEROWNICY PRACOWNI: 
ELEKTRYCZNE.I - HYSZARD STAROBHANSKI 
REALIZACJA SWIATLA - JANUSZ ZIELONKA 
ELEKTRO-AKUSTYCZNI':J - ZBIGNIEW JANIK 
KRA WIECKIEJ DAMSKIEJ - ZOFlA BOROWSKA 
KRAWIECKIE.J MĘSKIEJ - ALFONS KARBOWSKI 
PERUKARSKIEJ - ANNA LIS 
NAKRYCIA GLOW - HALINA PAZDER:SKA 
MALARSKJEJ - WLADYSLAW MALIK 
MODELATORSKIEJ - RYSZARD HODUH 
TAPICERSKIEJ - KRZYSZTOF SOKOL 
STOLARSKIEJ - BOLESLAW ADAMSKI 
SLUSARSKIEJ - JAN BOROŃ 
SZEWSKIEJ - WLADYSLAW NOWAKOWSKI 

HEDAKTOR PROGRAMU: HANNA SAHNECKA-PARTYKA 
OPRACOWANIE GHAFlCZNE: ANNA HALINA GALECKA 

Przedsprzedaż biletów w kasie biletowej w godz. 10-13 i 16- 18, 
tel. 22--13-&ł. W niedziele i święta w godz. 16- 18. Za.mówienia. na. 
bilety zbiorowe przyjmuje Dział Obsługi Widzów, PI. św. Ducha 4 
tel. 22-40-22 i 22-45-75. 

Cena zł 20.-
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