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Osoby 
Pani Pernelle 
matka Orgona 

Or gon 
mąż Elmiry 

Elmira 

- Sława Kwaśniewska 

- Jerzy Stasiuk 

żona Orgona - Danuta Stenka 

Dam is 
syn Orgona - Paweł Binkowski 

Marianna 
córka Orgona 
i ukochana Walerego - Maria Rybarczyk 

Walery 
· narzeczony Marianny - Waldemar Szczepaniak 

Kłeant 

szwagier Orgona 

Tartuffe 
fałszywy nabożniś 

Doryna 
służąca Marianny 

Pan Układny 
woźny Trybunału 

Oficer 

Ludzie Układnego 

- Krzysztof Bauman 
Witold Szulc 

_:_ Michał Grudziński 

- Dorota Lulka 

- Wojciech Standełło 

- Rajmund Jakubowicz 

* * * 

Inscenizacja i reżyseria - IZABELLA CYWIŃSKA 
Scenografia PAWEŁ DOBRZYCKI 

W spektaklu wykor:qstano 
fragmenty utworów Dymitra Szostakowicza. 

Opracowanie muzyczne 

Asystent re*ysera 
i inspicjent 
Sufler 

- Paweł Dobrzycki 

- Dorota Kuczyńska-Standełło 
- Iga Figiel-Idziak 

Nieporozumienia z Tartuffem zaczynają się wtedy, 
kiedy aktor nie pojmuje, że Tartuff w każdej chwili 
jest świadom własnej obłudy i ciągle na nowo ją 
przeżywa. „Doprowadziłem go do tego, że widzi 
a nie wierzy" (cytuję z pamięci). Właśnie to nie~ 
przerwane przeżywanie własnej obłudy daje mu 
rozkosz. Rozkosz podwójną, bo najgłębiej zaszy
frowaną - przynajmniej do czasu - tylko jemu 
wiadomą. Zdemaskowany traci tylko jedną z tych 
rozkoszy z poczucia własnej obłudy, która jest co 
prawda rozkoszą niepełną, skażoną, jak kobieta, 
której zoperowano jedną pierś. Ale zawsze rozkosz. 
Dlatego jego klęska jest niezupełna, więcej, nie jest 
klęską. Jaki inny grzech poza obłudą może dać taką 
rozkosz? 

Aieksander Wat 

Jedna z możliwych interpretacji! (Od red.) 



Przyjmować nieszczęśliwych, zadżumionych ga
lerników, chłopów dotkniętych kamieniem albo ziar
na na siew nie mających; ratować nie~innych od 
starościńskich łuczników i dłużników od oszukaństw 
lichwiarzy, zreformować strój marsylianek, które 
piersi pokazują, ścigać bezbożnych księgarzy, oczyś
cić jarmark St-Germain i galerię Palais; zwalczać 
grę, znieść pojedynki, chronić dzieweczki z prowincji 
przybywające koczem do Paryża; kształcić bakała
rzy dla szkółek dla d:zieci, ścigać Żydów, protestan
tów, nawiedzonych ... 

Z Programu Towarzystwa Najświętszego Sakr!łmentu 

XV Il wiek 

Towarzystwo Najświętszego Sakramentu zostało założone we 
Francji w 1627 r. przez księcia de Ventadour jako pobożne zgroma
dzenie łudzi świeckich i księży. Zajmujące się dobroczynnością i zara
zem nawracaniem niewiernych i ewangelików Towarzystwo wraz ze 
swoimi przybudówkami w rodzaju Kabały Pobożnisiów usiłowało 
w państwie rządzić. nadzorować i cenzurować. Tworzyło ośrodek 
zdolny do kontrolowania władzy świeckiej. Szczególną uwagę zwra
cało na sądownictwo. wymiar podatków, a także politykę represji. 
Odnosiło w tej dziedzinie pewne sukcesy. Podstawową zasadą działa
nia Towarzystwa była konspiracja. Oprócz dygnitarzy Kościoła jego 
członkami pyli wyżsi urzędnicy państwowi. przedstawiciele patrycjatu 
miejskiego i arystokracji. „Usiłują uniknąć nienawiści ludzi, których 
krzywdzą, przeto działają w ścisłej tajemnicy. Cisną kamieniem, jed
nakże ukryją ramię. ażeby nie spostrzeżono, kto zadał cios" - czy
tamy w memoriale o sposobach funkcjonowania Towarzystwa na 
terenie miasta Caen. Znamienną metodą działania Kabały Pobożni
siów było gromadzenie informacji o ludziach, którzy z różnych powo
dów budzili jej nieufność. Donosicielstwo, szantaż, dewocję, oszustwo 
i obłudę podniesiono- do rangi cnoty. Prawdziwe oblicze Towarzy
stwa odkrył kardynał Gulio Mazarini, który napiętnował ,,sługi boże" 
jako wrogów p~ństwa i doprowadził do likwidacji ich organizacji 
w 1660 roku. (MK) 

W każdej ideologii społecznej, a było ich w ciągu 
dziejów niemało, istnieje awersja do tego, co z nią 
jest niezgodne, przede wszystkim do tych, którzy nie 
są jej wyznawcami. Obraz świata upraszcza się do 
biało-czarnego, ludzie dzielą się na „wierzących" 
i „niewier.zących", pierwsi są dobrzy, drudzy źli. 

(„.) Bezwzględna walka zaostrza nieplastyczność 
ideolOgii społecznej. Nawet drobne odchylenie od 
niej powoduje, że nie podporządkowany staje się 

kacerzem, wrogiem, którego trzeba zniszczyć. Cała 
sytuacja ma charakter błędnego koła; aby idea stała 
się rzeczywistością, a nie pozostała mrzonką, trzeba 
o nią walczyć, atmosfera walki przyczynia się do 
jej usztywnienia, a brak [5lastyczności zaostrza 
atmosferę wrogości. Nieplastyczność łączy s!ę z bez
względnością, żadne zmiany w planie nie są możliwe, 
musi być on realizowany za wszelką cenę. 

Antoni Kępiński 

(„.) Zaślepienie zalicza się do słów najbliższych 
istocie obłędu. 

Michel Foucault 
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Misiu! Wybacz, że znów teoretyzuje, ale jest to tak 
ważny tekst dla przedstawienia!! ... O właśnie! może 
nawet bardziej dla przedstawienia niż dla Twojej roli, 
gdzie wszystko zmienia się co chwilę jak w kalejdo
skopie. Ale dla mnie jest najprostszą wykładnią 

idei spektaklu. Dlatego tak się tego monologu ciągle 
czepiam i żądam, żebyś grai jego sensy na wyrost i 
„kubłami". Chcę, żeby widzowie zrozumieli i szli 
także tym torem myślenia. Ale dla Tartt~ffa to też bar
dzo ważny moment. 

Uważaj! W tej chwili, w momencie, w sekundzie, 
w jednym tchnieniu następuje iluminacja. Tartuffe 
zrozumiał coś więcej i na naszych oczach rodzi się 
NOWA DOKTRYNA. Dotychczas Tartuffe łgał dla 
interesu. Cynicznie. Bogiem się wysługiwał bez skru
pólów.„ Teraz, gdy wpadł w sidła prawdziwej miłości 
tworzy wobec niej, dla niej i dla siebie (ważne!) 
teorię, która pozwoli usprawiedliwić działania dotych
czas osądzane przez niego jako grzeszne. Teraz za 
wszelką cenę pragnie zmienić kwalifikację moralną 

czynu i... zmienia ją. Na naszych oczach! Zauważ 
Misiu, teraz następuje pełna „przewrotka" wobec 
zaistnienia nowych okoliczności - Tartuffe znajduje 
sposób na usprawiedliwienie kultu pięknego ciała 

Uakże występnego jeszcze przed chwilą!!), odwołując 
się do tradycji · renesa11Sowych. Przed chwilą „proch 
marny", teraz „dzieło stwórcy". 

W drngiej części monologu Tartuffe idzie jeszcze 
dalej. Teraz na naszych oczach powołuje szczególne 
prawo, które rozgrzeszy go z jego grzesznej miłości. 

Zwróć uwagę! Tartuffe sam sobie ustala prawo. 
Jest bezkarny. Takim się czuje wobec braku jakiej
kolwiek kontroli. Skąd my to z na my? Zachowuje 
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się jak każda monopolistyczna władza, która sama 
sobie stanowi prawo i zmienia je stosownie do oko
liczności. 

Misiu! pomyśl o tym wszystkim, bardzo Cię proszę. 
Do piątku! 

Iza 

List Izabelli Cywińskiej do Michała Grudzińskiego, grającego 
rolę Tartuffa, napisany po próbie 11 stycznia 1989 r. 

W pani ciele podziwiam urodę stworzenia, 
By dla stwórcy tym więcej żywić uwielbienia. 
Gdy więc patrzę zdumiony, jak trafnie wyraża 
W tobie swą piękność, czuję zachwyt dla malarza, 
Który w swojej pracowni na wysokim niebie 
Zechciał w ziemskim portrecie ukazać nam siebie. 
Zrazu pytałem z trwogą, czy ta żądza głucha 
Nie wciąga mnie zdradziecko w sidła złego ducha. 
Czy nie jesteś przypadkiem z jego poduszczenia 
Kłodą, grodzącą dla mnie drogę do zbawienia, 
Lecz w końcu zrozumiałem po ciężkiej pokucie, 
Że nie może występne być takie uczucie, 
że z prawdziwą czystością może się pogodzić, 
Że serce nie powinno ciągle w jarzmie chodzić 
W pani jest ma nadzieja, me szczęście, mój spokój, 
Śmierć czy życie zależą od pani wyroku. 
Ten wyrok postanowi - oby był życzliwy! -
Czy wyjdę stąd szczęśliwy czy też nieszczęśliwy. 

Fragment monologu Tartuffa 
w przekładzie Bohdana Korzeniewskiego 



Klątwy i interdykty były ulegalizowanym 
podburzaniem tłumów przeciw niewygodnym 
dla hierarchi kościelnej jednostkom i uświęconym 
wymuszaniem, za które jednak ktoś wyraźną odpo
wiedzialność ponosił. Sprowadzeni do Polski jezuici 
systemem wychowania i nauczania w szkołach, 

wykorzystywaniem ambony i konfesjonału, wywo
ływali wśród ludności katolickiej taką nienawiść, że 
tłumy pijane fanatyzmem religijnym, pogardą i nie
nawiścią do innych wyznań, dopuszczały się na oso
bach innowierców oraz na ich mieniu prywatnym 
i wyznaniowym pospolitych gwałtów. Jednak moral
ny sprawca takich gwałtów prawie nigdy nie był 
uchwytny, zręczność bowiem, z jaką posługiwał się 
pismem świętym, powagą ojców Kościoła i władzy 
kościelnej, a przy tym powolńość władz i sądów, 
o ile miały do czynienia z księdzem - pozwalały 

mu uniknąć tej odpowiedzialności. 

Józef Putek 

Postawiona pod pręgierzem bytu, maska nie 
wytrzymuje samej siebie. Jak osaczone przez własny 
cień zwierzę, skacze od twarzy do twarzy. 

Alfred Simon 

Sens maski nie tkwi w tym, co ona przedstawia, 
lecz w tym, co przeobraża , czyli w tym właśnie prze
_ciw czemu (w zamian za co) przedstawia. Podobnie 
jak mit, maska jednocześnie oznajmia i zaprzecza· 
równie istotne jest w niej to, co ukazuje 1 ub chce 
ukazać, jak i to, co wyklucza. Czyż nie dzieje się tak 
samo z każdym dziełem sztuki? 

Claude Levi-Strauss 

Jest moc ludzi, ale jeszcze znacznie więcej tw~rzy, 
bo każdy ma kilka. Są ludzie, co jedną twarz noszą 
latami, naturalnie twarz się zużywa, brudzi, łamie 
w bruzdach, rozłazi się jak rękawiczki noszone w 
podróży. To są ludzie oszczędni, prości , nie zmieniają 
twarzy, nawet jej nie każą czyścić. Twierdzą, że jest 
dość dobra, a kto im dowiedzie, że jest inaczej? 
Pytanie, oczywiście, skoro mają kilka twarzy, co 
czynią z pozostałymi? Przechowują je. Ich dzieci 
mają je nosić. Ale zdarza się także, iż psy chadzają 
w nich po dworze. Dlaczegóż by nie? Twarz to twarz. 

Rainer Maria Rilke 



Ozdoby są przeznaczone dla twarzy, ale -
w innym sensie - twarz jest przeznaczona dla ozdób, 
ponieważ tylko dzięki ozdobom i przez nie otrzy
muje ona swą godność społeczną i swe znaczenie 
mistyczne. Ozdoba jest pomyślana dla twarzy, ale 
sama twarz istnieje tył ko dzięki niej. Dwoistość ta jest 
ostatecznie dwoistością aktora i jego roli. 

Gaude Levi-Strauss 

( ... )Do tajemnic hierologicznych*, większych od 
tych wszystkich, · jakie znajdowały się w księgach 
świętych, należała prawda smutna, prawda gorsza 
niż pogańska, która brzmi: „łeżeli już inaczej nie
podobna, grzesz i łotruj skrycie, nie dając ludowi 
zgorszenia, lecz tr.lymaj z hierarchią wciąż i silnie, 
a będziesz zbawion". Kto został hierologi gorliwym 
zwolennikiem, tracił rozum, tchnął fanatyzmem 
poświęcał honor własny , przyjaciela, żonę, dzieci, 
a nawet ukochaną ojczyznę, największe to dobro na 
ziemi, dla interesu kapłaństwa. Taki człowiek, choć 
głosił niby świętą wiarę, niegodzien był zazwyczaj 
ludzkiej wiary. O nim mówiło przysłowie: „Psu 
i bonzowi nie wierz". Na polach tych szatan ubierał 
się w strój błogosławionych i panował nad biednym, 
głupim ludem samowolnie. 

Bronisław Ferdynand Trentowski 

• Hierologia - w maczeniu tu użytym - to hierarchia. 

Ciągłe maskowanie się , jakkolwiek stwarza aurę 
zbiorową trudną do zniesienia, dostarcza maskują
cym się pewnych, i to nie najmniejszych, satysfakcji. 
Mówić, że coś jest białe, a myśleć, że jest czarne; 
wewnętrznie uśmiechać się, a na zewnątrz okazywać 
uroczystą żarliwość, njenawidzieć, a objawiać oznaki 
miłości, wiedzieć, a udawać niewiedzę: tak wypro
wadzając w. pole przeciwnika (który również nas 
wyp:owadza w pole) zaczyna się cenić ponad wsz~st- • 
ko własną przebiegłość. 

Czesław Milosz 



Lepiej jednak uznać człowieka za przedmiot 
niegotowy i pozwalać mu kształtować się powoli, od 
jednej wypowiedzi do drugiej, od jednej czynności 
do innej ( ... ) 
Wtedy gdy mówi „tak", wtedy gdy mówi „nie", 
Wtedy gdy bije, wtedy gdy bywa bity, 
Wtedy gdy przyłącza się tu, wtedy gdy przyłącza się 
tam, 
Tworzy się człowiek, wtedy gdy się zmienia, 
I tak powstaje obraz jego w nas, 
Gdy podobny jest do nas i gdy nie jest do nas 
podobny. 

Istnieje tak wiele możliwości: ktoś określony 

zmienia się w określony sposób i przez długi czas 
pozostaje tą określoną istotą, lecz pewnego dnia 
staje się . inną określoną istotą, tak też może się 

zdarzyć. Nie powinniście gonić za jedną tylko twa
rzą, taką, co od samego początku mieści w sobie 
wszystko i tylko, zależnie od okoliczności, wygrywa 
własne karty. Załatwiajcie wszystko po kolei, stu
diujcie wszystko, dziwcie się wszystkiemu, uczyńcie 
wszystko lekkim i prawdopodobnym, a wówczas 
ukształtuje się człowiek, sami wszak I udźmi jesteście. 

Bertolt Brecht 
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Kierownik techniczny 
Perukarnia 
Pracownia krawiecka 

- Marek Matuszak 
- Czesława Doroszkiewicz 

damska - Bożena Gawrońska 

Pracownia krawiecka 
męska - Tomasz Sierchuła 

Pracownia tapicersko-
-dekoracyjna - Jerzy Skrzypczak 

Pracownia malarska - Elżbieta Suszek 
Pracownia ślusarska - Jan Czarnecki 
Pracownia modelatorska - Leszek Zieliński 
Brygadzista sceny - Jerzy Świt 
Główny elektryk - Lech Kielan 
Akustyk - Paweł Walczak 
Rekwizytor - Tomasz Kowalski 

Kierownik Biura Obsługi 
Widzów Bogumiła Dzierżak 

Redakcja pr.ogramu Milan Kwiatkowski 
Rysunki ~aweł Dobrzycki 

Od redakcji: 

W programie wykorzystano fragmenty następujących tekstów: Bertolt Brecht 
„PrzedmiOt niegotowy", Michel Foucault ,.Historia szaleństwa w dobie klasy
cyzmu", Antoni Kępiński ,,Rytm życia", Czesław Miłosz .,.lniewolony umysł", 
Józef Putek „Mroki średniowiecza", Rainer Maria Rilke „Malte. Pamiętniki 
Malte-Laurdisa Brigge", Alfred Simon oraz Claude Levi-Strauss za książlat: 
„Maski" Tom I, wybór, opracowanie i redakcja Maria Janion i Stanisław 
Rosiek, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1986, Bronisław Ferdynand Tren
towski ,,Stosunek filozofii do teologii", Roger Planchon zą ,,Słownikiem 

współczesnego teatru", opracowanie Małgorzata Semil i Elżbieta Wysińska, 
Wydawnictwa Artystyczne i Fihnowe, Warszawa 1980, Aleksander Wat 
w „Dziennik bez samogłosek", ,,Polonia", Londyn 1986. 
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„Tartuffe" -to jest pierwsza sztuka, której bohater 
ma prawo do własnej polityki. 

Roger Planchon 
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