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... 12 maja 1664 roku odegrano w Wersalu( ... ) trzy akty nowej komedii Moliera pt. "Tartufe". 
Czy te trzy akty to była skończona sztuka w jej pierwotnej formie? Zdaje się, że nie; ale nie były 
to również, jak się zdaje trzy pierwsze akty obecnej redakcji. Król (. .. ) przyjął nowy utwór z 
zadowoleniem, ( ... ) ale na ogół zawrzało; zaczęły się krzątania na dworze, aby udaremnić 
wystawienie sztuki . ( ... ) 
Molier wynagradzał sobie zakaz królewski, czytając sztukę po znamienitych domach, a 
nawet grając ją prywatnie( ... ). 
Król ( ... ) daje Molierowi pozwolenie (nieco mgliste, co prawda) wystawienia "Tartufa" po 
dokonaniu pewnych zmian. Istotnie dnia 5 sierpnia 1667 roku odegrano sztukę; imię Tartufe 
( ... )znikło zupełnie: tytuł sztuki byl: "Szalbierz"( ... ). 
Dopiero w dwa lata później( ... ) "Tartufe" uzyskał wreszcie trwałe prawo do sceny.( ... ) 
"Tartufe" był dziełem proroczym. Ludwik XIV z wiekiem stał się Organem. Ostatnia jego 
kochanka, pani de Maintenon, wprowadziła go na tę drogę; spowiednicy królewscy zaczęli 
rządzić Francją, zadając jej wiele klęsk. Obłuda religijna stała się drogą do kariery : dwór, Paryż, 
Francja, wszystko na wiele lat znalazło się pod znakiem Tartufa. ( ... ). 
Dość powiedzieć, że dziś, w naszej wolnomyślnej epoce, gdyby ktoś napisał tę sztukę na 
nowo, byłaby nie do wystawienia: żadna cenzura nie puściłaby jej na scenę.( ... ) 

Tadeusz Zeleński-Bov 
Wstęp (w') "Tartufe czyli Świętoszek""Skąpiec· Molier, Warszawa 7995 

"I pomyśleć, że będziemy może wiedzieli kiedyś, co się dzieje na Marsie, a że nigdy nie 
będziemy znali pierwszych trzech aktów "Tartufa", tak jak je grano w roku 1664 w Wersalu!" 

Donnay 
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MASKA 
Nie jest ona zasłoną i nie jest 

twarzą. Zasłona jedynie skrywa twarz, 
maska kłamie. Maska, jak zasłona, 
zjawia się dopiero wraz z pojawieniem 
się innego człowieka: w samotności 
traci ona sens. Maska jest maską 
z winy innych - zasłona była z ich 
powodu. Co znaczy, że maska coś 
maskuje? Intencjonalność maski jest 
intencjonalnocią pokrętną: maska 
stara się stworzyć ułudę przeciwną do 
tego, jak naprawdę jest. Nieuczciwy 
przybiera maskę uczciwości, leniwy 
udaje pracowitego, niesprawiedliwy 
sprawiedliwego, niewierny wiernego 
itp. Między maską a maskowaną 
prawdą, ustala się coś na kształt 
przeciwieństwa aksjologicznego: 
wartość negatywna chce się 
przedstawić jako pozytywna.( ... ) 

Maska zaw iera również odniesienie 
do innych. Jest z winy innych i zarazem 
dla nich. W przekonaniu maskujących 
się stanowi wykwit alienacji. 
Naprawdę dowodzi zmniejszonego 
poczucia odpowiedzialności za siebie -
jest dzielem tych, ktorzy nie wzięli 
w posiadanie siebie. 
Proces maskowania idzie w parze 
z oskarżaniem i obwinianiem innych. 
Logika maski wyłania się z poczucia 
winy: człowiek sądzi, bo nie chce być 
sądzony. Maskowanie to nie tylko 
łudzenie innych, lecz także kara dla 
nich : "Macie mnie takiego, jakim 
chcecie mnie mieć, a więc nie macie 
mnie naprawdę - sami temu jesteście 
winni". („.) Osiąga cel przez chytre 
wtrącenie innych w przygotowaną 
z góry przestrzeń obcowań -
pozorowanych uniżeń, pozorowanych 

'0/YWyższeń, gier histerycznych itp. 
Zródłem głównym maski jest lęk 
(Kępiński). Wtrąca on człowieka w taką 
przestrzeń obcowania, w której 
strukturą dominującą jest struktura 
przeciwieństwa: drugi jest a priori 
moim wrogiem i aby się przed nim 
uchronić, muszę się schronić 
w przygotowaną kryjówkę. Maska to -
wygląd człowieka przez okno kryjówki. 
(„ .) 

Podmiot larwalny (maski) to 
synteza zdolności do samoupodlenia, 
przeczenia sobie, do przewrotności , 
egoizmu i do zdrady, to mroczna 
siedziba grozę budzących żądz. Przede 
wszystkim jest to jednak podmiot 
sztuki kłamstwa. Maska jest głównym 
dziełem tej sztuki-jej arcydziełem. 

Odkrycie, że drugi przywdział 
maskę, pobudza do pytania o prawdę: 
kim on jest? Kim jest naprawdę? Ale 
także: co znaczy słowo prawda. 

Wydawałoby się, i ż prawdą jest 
coś, co skrywa się poza maską, a więc 
jej przeciwieństwo. Mówi się jednak 
również, że maska maskuje brak 
twarzy. Opadają ułudy, pozory 
i ozdoby, pozostaje człowiek bez 
twarzy, bez właściwości. Czy 
beztwarzowość może być uznana za 
prawdę człowieka? („.) 
Beztwarzowość jest czystą 
obojętnością na prawdę lub fałsz, jest 
poza jednym i poza drugim. Kto jest 
bez twarzy, jest głazem. („ .) 

Józef Tischner 
"Filozofia dramatu", 

Rozdzia ł I: Wydarzenie 
Spotkania li . Paryż 1990 
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