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Najjaśniejszy Panie! 

Ponieważ zadaniem komedii jest poprawiać ludzi bawiąc 
ich równocześnie, mniemałem, iż z tytułu stanowiska, które 
:zajmuję, nie mogłem znaleźć snbie lepszego celu, niż ścigać 
za pomocą uciesznych obrazów błędy epoki; że zaś obłuda 
jest bez wątpienia jednym z najbardziej rozpowszechnio
nych, najdokuczliwszych i najniebezpieczniejszych, sądziłem, 
Najjaśniejszy Panie, iż oddałbym niemałą przysługę wszy
stkim p(>czciwym ludziom, gdybym napisał komedię, która 
by zohydziła obłudników i wydobyła jak należy na wierzch 
wszystkie sztuczki tych przesadnych świętoszków, zama
skowane szelmostwo ~eh fałszerzy monety zbawienia, usi
łujących chwytać ludzi na lep udanego zapału i obłudnej 
miłości bliźniego. 

Napisałem, Najjaśniejszy Panie, tę komedię, jak mnie 
mam, z całą starannością i wszelkimi względami, których 
mogła wymagać delikatność przedmiotu. Aby tym bardziej 
uwydatnić cześć i szacunek winne ludziom istotnie naboż
nym, oddzieliłem od nich najtroskliwiej charakter będący 
przedmiotem satyry. Nic zostawiłem miejsca dla żadnćj 
dwuznaczności. Usunąłem wszystko, co mogłoby sprowa
dzić pomieszanie . złego i dobrego posłużyłem się w swoim 
obrazie najjaskrawszymi farbami oraz zasadniczymi ry
sami, które pozwalają rozeznać już pierwszy rzut oka 
prawdziwego i oczywistego szalbierza. 

Jednak wszystkie ostrożności okazały się daremne. Sirn
rzystano, Najjaśniejszy Panie, z drażliwości uczuć twoich 
w sprawach religijnych i mniemano trafić do ciebie jedyną 
drogą, na której można cię było podejść, to jest drogą 
czci do rzeczy świętych. Swiętoszki umiały zręcznością 
swoją znaleźć łaskę w oczach Waszej Królewskiej Mości; 
oryginałom udało się uprzątnąć z widowni kopię mimo 
jej niewinności i mimo jej uznanego powszechnie podo
bieństwa. 

Jakkolwiek to zniweczenie mego dzieła było dla mnie 
nad wyraz bolesnym ciosem, nieszczęście moje osłodził mi 
sposób, w jaki Wasza Królewska Mość r zyła wyrazić 
mniemanie swoje w tym przedmiocie. Uważałem, Najjaś
niejszy Panie, że nie mam prawa się skarżyć, skoro Wasza 
Królewska Mość była łaskawą oświadczyć, iż nie znajduje 
nic nagannego w tej komedii, zakazując mi jej zarazem 
WYStawiać publicznie. 

Jednak mimo tego zaszczytnego oświadczenia najwięk
szego i najoświeceńszego z królów świata, mimo przy
chylnej oceny Jego Swiątobliwości legata papieskiego i zna
cznej większości prałatów, którzy ·wszyscy zezwoliwszy, 
abym im oddzielnie · odczytał mą sztukę, podzielił w · zu
pełności zdanie Waszej Królewskiej Mości, mimo to wszy
stko powiadam, pojawiła się książka, nap.i'sana przez księ · 
dza, zadająca jawny kłam wszystkim tym dostojnym świa
dectwom. Nic nie pomogło zdanie Waszej Królewskiej Mości; 
nic nie pomogło, iż Jego Swiątobliwość legat papieski 
i wielebni prałaci wydali swe orzeczenie; komedię moją, 
na niewidziane zresztą, uznano jako dzieło diabelskie, jak 
również z diabła poczęty ma być mój umysł. Wedle tej 
książki jestem jeno złym duchem przybranym w ciało 
i przystrojonym za człowieka, niedowiarkiem, bezbożni
kiem godnym odstraszającej kary. Nie wystarcza, by ogień 
zniszczył publicznie sam przedmiot zgorszenia; zbyt tanio 
w ten sposób wymigałbym się ze sprawy; miłosierna gor
Ii"wość tego przezacnego człowieka nie poprzestaje na tym; 
nie godzi się na to, abym mógł znaleźć litość bodaj przed 
obliczem Boga; żąda koniecznie, abym był potępiony; to 
rzecz postanowiona. 

Książkę tę, Najjaśniejszy Panie, przedłożono Waszej Kró
lewskiej Mości. Bez wątpienia Wasza Królewska Mość sa
ma ocenia, jak bolesnym jest dla mnie znosić codziennie 
tego rodzaju zniewagi; jaką krzywdę wyrządziłyby mi 
w świecie podobne oszczerstwa, gdyby się miały cieszyć 
zupełną bezkarnością; Jak ważną, wreszcie, jest dla mnie 
rzeczą oczyścić się z tej potwarzy i przekonać publicz
ność, że moja komedia nic zgola nie ma wspólnego z tym, 
co z niej chcą uczynić. Nie będę mówił, Najjaśniejszy 
Panie, jakie zadośćuczynienie byłoby pożądane dla mej 
dobrej sławy i chęci dovdcdzenia całemu światu niewin
ności mego dzieła; królowie oświeceni jak ty, Najjaśniejszy 
Panie, nie potrzebują, aby im wyrażać to, czego się prag
nie; widzą podobnie jak Bóg, czego nam trzeba, i wiedzą 
lepiej od nas, czym nas obdarzyć. Wystarczy mi, iż skła- · 
dam mą sprawę _ w ręce Waszej Królewskiej Mości i ocze
kuję od Niej, z ~ałym uszanowaniem, wyroku, jaki się jej 
spoboda wydać w tej mierze. 

Sztuka opowiada o człowieku, który chciał, zamie
nić mieszkanie na większe. 

N o cóż, zdarza się. 

Marek Walczewski 
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Urzędnicy: 

~ 
4j,llACZ~~ 

~· vel ~ 
TARTUFE 

według Moliera 
przelożył Tadeusz Zeleriski-Boy 

• 
Obsada: 

Biedaczek vel Maurice Tartufe czyli Figura 
Josephe Pernelle, kobieta tajemnicza 
Jan Zgoda, człowiek potrzebny, emigrant 

- Rodzina Orgonów: 

GUSTA\V HOLOUBEK 
WANDA ŁUCZYCKA 

MARIAN GLINKA 

Baptiste Orgon, człowiek z przyszłością, powtórnie ożeniony 
Elmira Orgon z domu Beurre, żona Baptiste 
Marie Orgon, córka Baptiste i Elmiry 
Jean Damis, syn Baptiste 
Cleant Beurre, brat Elmiry, filozof, bez przyszłości 
Walery Beurre, amant z przyszłością . . "\ 
Doryna Bateau, pomoc domowa państwa Orgonów 

JANUSZ GAJOS 
MAŁGORZATA NIEMIRSKA 

KRYSTYNA WACHELKO-ZALESKA 
EUGENIUSZ NOWAKOWSKI 

WOJCIECH POKORA 
KRZYSZ~OF STROINSKI 
HALINA ŁABONARSKA 

Ludzie obcy: 

Armand Delacroix, mistrz ceremonii teatru 
Izaak Zapotocky, model starozakonny 
Rewolucjoni<;ta niepewny . 

RYSZARD SZCZYCINSKI 
RYSZARD SZCZYCINSKI 

Wawrzyniec 
Flipoto, maskotka kobiety ta jemniczej 
Oficer . 

Reżyseria: • MAREK WALCZEWSKI 
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