


Prze dm o a do pierwszej próby 
„ Tartuffe' a" - Moliera Bogdan Michalik 

Przypadła mi zatem zaszczytna rola adwokata Moliera. Odpowiedzialne 
zajęcie . Nie jestem filologiem, ani historykiem literatury i niespecjalnie gustuję 
w rozmaitych przedmowach, zawierających szereg zawiłych analiz filologiczno
historyczno-filozoficznych. Nie znaczy to jednak, iż sam nie przestudiowałem 
wszystkiego, co dostępne na temat Moliera oraz współczesnej mu historii, czyli 
czasów i okoliczności, w których przyszło mu żyć i tworzyć. Zresztą wszystkie te 
sprawy są po wielokroć analizowane, opisywane i wtłaczane dzieciom do głowy. 
Być może ma to jakiś sens. Nie sądzę jednak, aby była to słuszna droga do oży
wienia dramatów Moliera. Do pokazania ich całej witalności, żywiołowości, 

głębokiego humanizmu i komediowości . Komediowości przede wszystkim. Tego 
ożywienia, czyli wpompowania w litery tekstu świeżej krwi, można dokonać tyl
ko w teatrze. I możemy tego dokonać tylko my - ludzie teatru. Być może brzmi 
to nieco patetycznie, ale nic na to nie poradzę. Tak po prostu jest. 

Jak by na to nie patrzeć, Molier - dramaturg, aktor i reżyser, to nasz kole
ga po fachu i z całym szacunkiem należnym ludziom uczonym w piśmie, myślę, 

że to jednak my, ludzie teatru, jesteśmy najlepiej wyekwipowani do ożywienia 
i przekazania myśli Moliera. Jestem pewien, że gdyby mógł On teraz wybierać, 
powierzyłby to zadanie raczej nam, niż mózgom najwnikliwszych nawet uczo
nych. Jedynie bowiem scena teatralna jest miejscem gdzie dramat tak naprawdę 
ponownie nabiera życia. Gdy po raz niewiadomo już który żywi ludzie odegrają 
go przed innymi ludźmi. Na tym polega cała tajemnica. Mistyka, magia i niepo
wtarzalność teatru. 



Sporo zmieniło się od czasów, w których żył Molier. Pojawiły się samo
chody, samoloty, telefony komórkowe, komputery i telewizory. Pewne rzeczy 
pozostały jednak bez zmiany. Rodzimy się, kochamy, walczymy o pozycje 
społeczne, komuś podlegamy, przeciw czemuś się buntujemy, z czegoś bywamy 
dumni, a czegoś tam komuś pozazdrościmy. Pożądamy pieniędzy i innych dóbr 
materialnych, ale też szacunku i aprobaty. Śmiejemy się i płaczemy. Słowem, 
nasze najistotniejsze uczucia pozostają te same. Niewiele się zmieniliśmy. Mimo 
postępu techniki, nadal jesteśmy ludźmi. Trochę inaczej się ubieramy. Króla za
stąpił nam prezydent, a naszego bezpośredniego „pana" nazywamy przełożonym. 
Jednak relacje międzyludzkie nie zmieniły się aż tak zasadniczo. 

Sztuka „Turtuffe" jest komedią. Jest napisana, podobnie jak prawie 
wszystkie sztuki Moliera, wierszem. My, w życiu codziennym, nie mówimy 
wierszem. Ludzie współcześni Molierowi też tak nie mówili. Pod tym względem 
również nic się nie zmieniło. Wiersz jest tylko jednym ze środków literackich. 
Przy czym: I „. rym, czy stopa - „„.ma być taktem, nie wędzidłem „ ."I 

Istnieje wiele rodzajów literatury. Literatura naukowa, techniczna, pu
blicystyczna, użytkowa i wreszcie literatura piękna. Jest rzeczą oczywistą, że li
teratura piękna różni się od wszystkich innych jej rodzajów tym, iż odnosi się 
do pojęć nie dających się zamknąć jedynie w chwili obecnej. Zawsze zawiera 
jakieś uogólnienie. Coś, co dotyczy nas wszystkich i nie przemija wraz z najbliż
szą zmianą kursu politycznego. To nie gazeta, która dezaktualizuje się już następ
nego dnia. Mówi o rzeczach, które dotyczą naszego człowieczeństwa. Analizuje 
je i poddaje syntezie. Definiuje i ukazuje mechanizmy naszych zachowań i po
czynań. Słowem, pomaga nam zrozumieć nas samych. 

Wszystko to razem zaczyna brzmieć dosyć mądrze. A mądrze w teatrze 
niestety oznacza zazwyczaj: nudno i ponuro. Teatr to nie miejsce na głośne czy
tanie Seneki. 

W teatrze ma się dziać. Pewnie właśnie dlatego swe mądre przemyśle
nia Molier ubrał w szaty Komedii. Komedii o wartkiej akcji, pełnej soczystych 
charakterów, zaskoczeń i niespodziewanych zwrotów. Myślę sobie tak: Molier 
zawarł w tym utworze wiele mądrych prawd i spostrzeżeń. Jednocześnie, chcąc 
być wysłuchanym, znając teatr i co najważniejsze widownię, uczynił komedio
wość głównym nośnikiem, motorem całego przedsięwzięcia. Wiedział, że ludzie 
śmiejąc się, nie będą się nudzić i wysłuchają jego prawd do końca. 

Nie widzę większego sensu w \\/)'Stawianiu Moliera w anturażu, który 
mniej lub bardziej udanie imituje ówczesną rzeczywistość teatralną. A nawet 
nie tyle tamtą rzeczywistość teatralną, co nasze o niej wyobrażenie. To najpew
niejsza droga do wyprodukowania spektaklu-ramotki. Spektaklu opowiadają
cego o postaciach rodem z muzeum figur woskov.rych. Spektaklu, który nie po
ruszy ani nas, ani naszej widowni. Zr~sztą sam Molier, gdyby wystawiał którąś 
ze swych sztuk dzisiaj, z pewnością nie zrobiłby tego tak, jak robił to za czasów 
Ludwika XIV. 
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No, właśnie. W jaki sposób trafić z klasyką do współczesnego widza, 
a jednocześnie nie utracić ponadczasowości tego dramatu? Najprostszym spo
sobem jest zabieg polegający na wciśnięciu go „żywcem", bezpośrednio w naszą 
rzeczywistość. 

A zatem, powiedzmy, że akcję przeniesiemy do jakiejś willi, a aktorów 
ubierzemy w garnitury i dżinsy, z laptopem w tle. To często stosowany zabieg. 
Tyle tylko, że wydaje mi się on dość niewyszukany i w jakimś stopniu prymityvmy. 
Ponieważ nie tylko jest mało twórczy, ale ponadto świadczy o braku zaufania 
do wyobraźni widza. Razem ze scenografem szukaliśmy więc czegoś innego. 
Zdecydowaliśmy się na dekorację o sporym stopniu umowności. Dekorację 
inspirowaną, ale nie kopiującą epoki, a kostiumy podzieliliśmy na trzy grupy 
pokoleniowe. Każde pokolenie wnosi do kultury coś nowego, coś swojego. Dzieci 
nigdy nie ubierały się i nie ubierają tak, jak ich rodzice. Staraliśmy się podkreślić 
to zjawisko, rozciągając jednocześnie interwał czasov.ry dzielący pokolenia tak, aby 
w kostiumach pokolenia najstarszego widoczna była inspiracja epoką Moliera, 
a w kostiumach pokolenia najmłodszego - współczesnością. Naszą intencją 

jest uzyskanie rzeczywistości stricte teatralnej. Rzeczywistości, która nigdy się 
nie wydarzyła i która nie udaje żadnej konkretnej epoki. 

Powróćmy jednak do samego Moliera, który jak nikt inny potrafił wy
łuskać z gmatwaniny życia codziennego i przedstawić nam „do oczu" nasze 
ludzkie wady (takie jak: chciwość, małostkowość, karierowiczostwo, lizusostwo, 
egocentryzm, obłudę itp.). Pokazać je nam na scenie w formie, w której jesteśmy 
w stanie tę krytykę przyjąć. Mianowicie w formie komediowej. 

Robi to znakomicie. Patrzymy, bawimy się, śmiejemy, a dopiero później 
przychodzi refleksja: ile z tego, co widzieliśmy na scenie, z czego się śmialiśmy, 
dotyczy nas samych? 

Nasze cechy osobowe (wady i zalety) nie zmieniły się bowiem od czasów 
Moliera ani na jotę. Nie wolno zatem robić teatrowi współczesnemu - naszemu 
teatrowi, krzywdy. Nie wolno traktować tekstu Moliera jako rzeczy, może i ładnej, 
z pewnością zasłużonej, ale martwej. A postaci tam '\/)'Stępujących jak manekiny 
- zaledwie przyodziane w ubiory męskie lub damskie, ale tak naprawdę, pod 
spodem, pozbawione płci. Płci i namiętności, słowem - ży;qch uczuć. W ten 
bezpłcimq sposób v.rystawiany Molier nie poruszy uczuć naszej widowni, tak 
samo jak nie poruszyłby uczuć widowni ówczesnej. 

Proponuję następujące podejście do „Tartuffe'a": oto mamy wspaniały 
dramat, traktujący o ułomnościach i zaletach człowieka. Dramat napisany przez 
myśliciela - moralistę na tyle przebiegłego, że zdaje on sobie sprawę z faktu, 
iż nikt nie lubi i nie będzie dobrowolnie słuchać krytyki pod swoim adresem. 
Dlatego pisze komedię. Komedię \\')'korzystującą wszystkie osiągnięcia śre

dniowiecznej farsy, a więc najlżejszego i najchętniej przyjmowanego przez wi
downię gatunku teatralnego. Wymyśla wspaniałą intrygę, >\')'pełnioną wątkami 
miłosno-erotyczno-kryminalnymi. Ma doskonale ostre pióro. 
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Piórem tym udziela soczystej chłosty bohaterom dramatu i z zapałem obnaża 
Ich (bo przecież nie nasze) wady, ułomności i słabostki. Jakież to wspaniałe wi
dowisko dla obserwującej ową chłostę gawiedzi - czyli nas, widowni. 

Molier wie, że my uwielbiamy być świadkami skandali, intryg i demaska
cji oszustów. No, a gdyby nas jeszcze uraczono szczęśliwym zakończeniem wątku 
miłosnego, to już bylibyśmy w siódmym niebie. Mądry Molier to wszystko wie 
i mówi: a macie i to szczęśliwe zakończenie! Zasłużyliście sobie na jakąś nagrodę, 
za to, iż pozwoliliście mi obnażać wasze wady przez bite dwie godziny i jesz
cze mnie w trakcie nagradzaliście śmiechem i brawami. Macie swój kochany 
„happy end" i„. przyjdźcie do nas następnym razem. 

Dramat „Tartuffe" uważany jest za jedno ze szczytowych osiągnięć lite
ratury francuskiej w dziedzinie komedii. Historycy literatury stawiają Moliera 
w jednym rzędzie z Arystofanesem i Plautem. I żaden teatr nie musi uzasadniać 
chęci posiadania w SV.')'m repertuarze którejś z jego sztuk. Arystofanes, Plaut 
- Molier. Trzeba było zatem czekać parę tysięcy lat od czasów szanownych 
Greków, aby pojawił się ktoś tego formatu. Molier. Teraz minęło następnych trzy
sta kilkadziesiąt lat... I póki co nie pojawił się nikt na jego miarę. 

„Tartufie" jest dramatem dziwnym i nietypowym. Nietypowym, bo niejed
norodnym stylistycznie. Niektóre sceny nie tylko wywodzą swój rodowód ze szczy
towych osiągnięć średniowiecznej farsy, ale faktycznie wypełniają wszelkie wymogi 
tego gatunku. Inne znów są rodzajem dysputy moralno-filozoficznej. Jeszcze inne 
mogłyby się spokojnie znaleźć w którejś z klasycystycznych tragedii Racine' a. 

Niejednorodność stylistyczna zaZV\')'CZaj nie jest komplementem. Z reguły 
jest to dość ciężki zarzut. Powstaje pytanie: dlaczego więc „Tartuffe" uznawany 
jest za arcydzieło? Ano, chyba dlatego, że owa niejednorodność nie jest przypad
kowa i nie wynika z nieudolności dramaturga. Stanowi świadomą kompozycję 
artystyczną. Najwyraźniej do stworzenia arcydzieła nie \\')'Starcza trzymanie się 
zasad któregoś z przyjętych kanonów. Talent Moliera nie zmieścił się w żadnym 
z istniejących. Może właśnie dlatego stworzył On własny, niepowtarzalny styl. 
Styl, którego ciągle jeszcze nikomu nie udało się przebić. 
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Tartuffe 

Pani Pernelle, matka Orgona 

Orgon, mąż Elmiry 

Elmira, druga żona Orgona 

Dam is, syn Orgona 

Marianna, córka Orgona 

Walery, narzeczony Marianny 

Kleant, szwagier Orgona (brat Elmiry) 

Doryna, służąca w domu Orgona 

Pan Zgoda, egzekutor sądowy 

Oficer Gwardii 

Flipota, służąca pani Pernelle 

Henryk Talar {Teatr Narodowy w \\'rszawie) 

Krystyna Kacprowicz-Sokołowska 

Tadeusz Sokołowski 

Jolanta Skorochodzka 

Bernard Maciej Bania 

Monika Zaborska-Wróblewska 

Karol Smaczny (gościnnie) 

Piotr Półtorak 

Agnieszka Możejko 

Marek Tyszkiewicz (gościnnie) 

Sławomir Popławski 

Aleksandra Maj 



Charaktery tyka o tac· 
Bogdan Michalik ty uł 0 We j 
Myśląc o postaci Tartuffe'a, nie wystarczy powiedzieć sobie, że to kana

lia. To stanowczo za mało, aby zrozumieć całą jego skomplikowaną psychikę. 
Musiałem zadać sobie pytanie: kim jest ten człowiek? Zastanowić się, jakie koleje 
losu ukształtowały jego charakter. Wyobrazić sobie jego bezpośrednią - przed 
ukazaniem się na scenie - przeszłość. 

Tartuffe - jest człowiekiem inteligentnym. Nawet wyjątkowo inteligent
nym, z silną osobowością i umiejętnością manipulowania ludźmi. Inteligencji 
swej używa w specyficzny sposób: jest oszustem, to jego zawód. 

Od lat żyje tak, że utrzymuje się nie z jakiejkolwiek pracy, ale używając swej 
inteligencji, oszukuje, naciąga, pewnie czasem - przymuszony sytuacją - kradnie. 
Zdarza się, że w pewnych okresach powodzi mu się lepiej , częściej jednak cierpi 
nędzę; ale tak czy inaczej, zawsze udaje mu się jakoś przeżyć . Ma predyspozycje 
do bycia przywódcą. Wchodząc w nowe środowisko, zawsze po jakimś czasie 
udaje mu się je zdominować i to niezależnie od tego, czy owe środowisko 
jest szajką przestępczą, co zdarza się zapewne w jego życiu najczęściej, czy bo
gatym domem mieszczańskim , jak to ma miejsce w wypadku rodziny Orgona. 
Ró\vnież sługa Tartuffe' a to najprawdopodobniej oszust. To jeden z szajki, które
mu Tartuffe w tej operacji przydzielił rolę swego sługi, by jakoś zbudować swój 
wizerunek „zubożałego szlachcica". 

Tartuffe starannie wybrał Organa na swoją „ofiarę". Zapewne krążył wo
kół niego już od dłuższego czasu. Poznawał jego zvvyczaje, upodobania a zarazem 
szukał sposobności, aby się zbliżyć do niego. Zadanie miał trudne. Żyjąc w nędzy, 
przetykanej tylko z rzadka drobnymi sukcesami w obrabianiu płotek, nie miał 
dostępu do bogatego Orgona, ani na gruncie towarzyskim, ani biznesowym. 
Jedynym miejscem, gdzie ich drogi mogły się skrzyżować, okazał się kościół. 
Tam postanowił zaatakować. 

Do tego ataku przygotowywał się prawdopodobnie tygodniami i włożył 
w to dużo pracy. ?-.fosiał zwrócić na siebie uwagę Organa, zaintrygować go swoją 
osobą. Poznać osobiście. Po wielu staraniach osiąga pierwszy cel. Odgrywając 
rolę głęboko wierzącego człowieka, swymi demonstracyjnymi uniesieniami re
ligijnymi zwrócił na siebie uwagę i zainteresował Organa. Proces ten przebiegał 
zapewne parę tygodni. Orgon najpierw go zauważył i wyłowił z tłumu. Potem za
czął rozpoznawać, a wreszcie obserwować i podziwiać jego zapamiętanie w mo
dlitwach. Teraz Tartuffe mógł zrobić następny krok. Tu już musiał mu dopomóc 
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wypróbowany kompan, któremu Tartuffe wyznaczył rolę swego sługi . To on miał 
dyskretnie opowiedzieć Orgonowi wzruszającą historię o swym panu: szlachcicu 
imieniem Tartuffe, idealiście i filantropie, którego podstępnie odarto z mienia 
wykorzystując jego absolutny brak zainteresowania sprawami materialnymi, 
jako że całą swą uwagę poświęcał on sprawom religii, wiary i odkupienia duszy. 
Ta Ś\·vietnie skonstruowana historia wzrusza Organa. Postanawia on wspomóc 
Tartuffe' a finansowo. Dla przeciętnego oszusta - rzezimieszka byłby to zapewne 
sukces wieńczący dzieło. Ale nie dla Tartuffe' a, on postanawia zagrać o wyż
szą stawkę . \V tym właśnie ujawnia się jego przebiegłość i inteligencja oszusta 
wyższej klasy, który dostrzegł swą życiową szansę i nie zadowoli się ochłapem. 
Nie odejdzie od stołu z groszową wygraną, gra o całość stawki. 

Tak oto on, znajdujący się przecież ·w widocznej nędzy, wzbrania się przy
jąć ofiarowaną sumę. A przynajmniej jej część. Nie wiadomo, czy to z góry przy
gotowany ruch, czy też genialne posunięcie podyktowane oszukańczą intuicją 
Tartuffe' a. Przyjmując jałmużnę, mógłby wprawdzie liczyć na garść drobnych, 
otrzymywanych od Organa co tydzieó po mszy, ale jednocześnie zapisałby 
się w świadomości darczyócy tylko jako jeden z przykościelnych żebraków. 
Tymczasem wzbraniający się przyjąć pieniądze żebrak, zadziwia Organa. 

Tu następuje kolejne genialne posunięcie: Tartuffe w jednej chwili z że
braka zmienia się w darczyócę, sponsora biednych, filantropa. Rozdzielając mię
dzy biednych połowę otrzymanej od Orgona sumy, uzyskuje pewną wiarygod
ność, a może nawet zaufanie. I nie ma tu większego znaczenia, czy owi „biedni" 
nie byli przypadkiem również podstawionymi kompanami Tartuffe ' a. Liczy się 
efekt: wrażenie, jakie ten gest robi na Ogronie jest warte każdej ceny. Tartuffe, 
nędzarz i włóczęga, zdołał zaimponować bogaczowi Orgonowi. Tym jednym 
genialnym posunięciem zdobył on podziw Organa, jak również jego zaufanie 
i przyjaźń. Droga do domu Orgona stała już dla Tartuffe'a otworem. Od tego 
momentu ich wzajemne relacje się zmieniają. Teraz Orgon zaczyna zabiegać 
o zainteresowanie, uwagę i akceptację Tartuffe' a. Zaprasza go do swego domu 
i udziela bezterminowej gościny. Traktuje niemal jak „świętego męża", osobiście 
zaprzyjaźnionego z Bogiem, którego sama Opatrzność mu zesłała. Możliwość 
nazywania tego wyjątkowego człowieka swym przyjacielem, staje się dla Orgona 
najwyższym honorem i wyróżnieniem , toteż stara się do niego jak najbardziej 
zbliżyć. Ta przyjaźó go dowartościowuje, nobilituje i sprawia, iż dzięki niej czuje 
się lepszy, wybrany. 

Orgon jest nawet w pewnym sensie zazdrosny o jego myśli i emocje, dla
tego zaczyna snuć plany niejako „sprywatyzowania" go, uzyskania na wyłączność 
przyjaźni z Tartuffem, poprzez uczynienie go członkiem swej rodziny. 
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Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki 
ul. Elektryczna 12 
15-080 Białystok 
www. tea trdramatyczny. bialystok. pl 

Kasa Teatru 

czynna w godz. 10-13 i 16-19, codziennie z wyjątkiem poniedziałków, 
tel: (085) 74 99 175 

Rezerwacja i informacja o repertuarze 
Biuro Promocji i Sprzedaży, czynne w godz. 8-16, od poniedziałku do piątku, 
tel: (085) 74 15 740, fax: (085) 74 16 267, 
e-mail: promocja@teatrdramatyczny.bialystok.pl 

Projekt: Wojciech Stefaniak i Tomek Wolff 
Rysunki w programie: Wojciech Stefaniak 
DTP: Tomek Wolff 
Foto na okładce: Tomek Wolff 

Cena programu: 5zł 

11 



Kwiaty na premierę sponsoruje Kwiaciarnia „Jaśmin" 
ul. Warszawska 44 
tel: (085) 73 22 251 

www.jasmin.pl 

Spektakl zrealizowano przy pomocy finansowej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
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