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M ·o LI E R 

-szermierz idei postępu 

Wiadomo powszedmic, i.I! Molier JC~t w &icjach litcrat~ry 
jednym z najwi k!>-zych frnome.rn~w. W u~gu 1.0 lat p isze ' gorą 
2 0 utworow, bcd<1cych prz1:wa:m1c an:ydz.1clarnt, gra ~\ . ni ... h pra
wic "'szystkie główne ro:c, pdni<1.c przy tym nader ~ci_<1zl~.w:i łun
kcję dyrektora teatru. reżysa.1 1 urzedowcgo „baw1ctela dworu 
Lud •tka XI . . 

JC dzj,\ nc.:go. że żyi<11.: w teatr1.e i wyl.1cznie dla tc~rru, )CS~ 
Molier obok Szekspir najbardziej teatr.llnym p.sa1·zem. Zc:by zas 
m:cni~ t~ poi.yLJC, pk<.\ zdobył on w nowożytnyn~ teatr~c. trze
ba omówi~ poknm:c t1,· dr<?gC, 1ak<1 . .e1-1.cbyla kom. Ji .:i Mo.lierow.ska 
od niep oradne j farsy starofrancuskie i Jo . tyc~ ~vy~yn, kcore S::\ dla 
komediop isarq po dziś dziei1 W"l~rci:i nicd?st.:1gmonrm. . 

O bok rodzimej farsr p s.luguJc rn~ ~?lic~ ,„. s~ve1. P?c.:-z<~tkowci 
twórczo~ci r{,~ n1ei. '' zorami wlosk1m1 i h1szpamk1m1. Pierwsze 
z ruch dostarczaią mu pospolitych typlm pa:;oi.ytów . s:rn101..hwa-
lów 1 lokai, drugK - romantycznej. int rygi. . . 

OJ pierw~zcj niema l ·h wili Molier unarodaw1a ~osmopolirycz.-
11,1 docyLh1..zas komdi1; i OJ:?iera '" mocno na rodzimy'? gru nc1.:. 
Zmien ia tci. stopniowo nnnonetkowy cha~aktc~ d~wnc1. komedn, 
stwarza komcdi1; charakterchv, k t1'1rych .'.c1eramc:: . 11; da1c mocną 
podbudow<; psychologiczm1 dla rozwij;1i<1c7i sit; a~L.F utworów. 

T 1. psyc.hologiczną tcndcncp.;, któr.1 1c::st dz1: 1csz°:e tak zna
mirnn. ce<.:h<.1 litcr,lt"Ury francu\kiej, ugruntował .me kco 1_nny, ty;llCo 
Mclier, czyniący ze s ,·ej komeJii analityczne i gh:bok1e ~tud 1 um 
duszy ludzk ici. 

Mu imy ~ymienić jcsz;;ze jedn4 nader w~żm1 now~~ć .. kr<'i:'l 
wprowad1il Molier w S\\ yd1 utworach: ~omed1a .włos~:\ 1 h1s-zp a11-
ska, jak r 1 ',wnicż wyros!J na niej kornl:d1owa twor~z<>:'Ć franc~skJ., 
była dort1d aryscokrat czn. ; Molier · emo.kra tyzuic l•l. stopni~w o 
z cal n s\\ iadomc · i.i no· •oi.rtnl:gO LZłow i cka .. Cdow1ek, po1..ho
dzący z ludu, nie tylko przestaje by~ ucicszn<1 f1gun1, wpr?wa~l~a-
11,1 na n<\ na SCCn\r Jt:d)'llll.c dla uciechy możnych, ale JeSt na!CZCSCICJ 
1edynym pr?Cdstawic1elcm zdrow~go roz~ą?ku. . 

Zadaniem komedii przcdmolierowsk1cJ było \\·ylączmc - ba-

e widza wszelkimi spo obami. lolicr podno i kom cli~ silą swe-: 
go geniuszu nie-1:micruic wysoko: nic odnucai:ic jej Jotychcza,owei 
roli, łączy z ni'l nicrc'1wnie waż.nicjszq - uczenie i wychowy\\'aruc 
wsp1i!czcsncgo spolcczci·15twa. Komedia jego staje si.; kuźniq wszel
kiej post~powcj myśli, gdyi. Jyskurujc si1; ~ niej naji.ywomicjs-z.e 
z.ig'.ldnicnia epoki - od wychowania dl.ieci i ... ż~n poprzez kwe-
t:ic łitcr:i.cko - naukowe, aż do spraw tak drażliwych w owych 

czasach, ak sprawy religii ar uro<lzcnia. A <lyskusje te nic sq nigdy 
nudne, iskrz:1 sit: bowiem najprzedniej!>'Z}"m dowcipem, którego nie
wycz1:rpanym żrć,dlcm jest bcz<.:enny Jar kon ll.;1.ny, st.tnowiący naj
w1ęks~•1 tajemrnc1,. geniuszu Moliera. :i.:prowadzajqc na scen<; fran
cmką zdrowy śmiech i 1uczwykle ci1.t<1 satyn;, 1..'Zyni z nich - jak 
zobaczymy - najui.yte1.:zniejsz;1 i najsprawniej dział:ij:1c:1 broi1 
w słui.bic nowoczesnej myśli. 

Molier ż.yje na pr1:elomic dw1kh zmagaj:1cych sii; światów : 
z jednq strony budz:i si~ powoli nowożrrnc idee \ dzicdzm1c nau
ki, zwlaszcz.i :1A1ś filozofii, z drugiej - trwajq nieprzebite mrok.i 
'rcdniowiecza i si:hola.styczny dogmatyzm, .ścigaj.1cy chlomi i tor
tur.i każ.dy powiew twvrczej myśli . 1\lcdycyna, prawo, filozotia 
i teologia. wojuj:icc bełkotliwie wypowiadanymi formułkami grec
ko - lacii1skiemi, broni<.\ zajadle swyLh pozycji pr1:cciwko wszelkim 
zakusom, zmierzaj;'lcym do obalenia ich autorytetu. • 

Jakże \\'it:c w pon; przychodzi z pomoc:\ bo1ownikom nowo
LZcsnej nauki komiczny genius-z Moliera! :miechem rozbija on bro
nione zacic.kle twierdz~ śrcdniowil:C~ncj ciemnoty i s~'':arza dogod
ne warunki dla rozwoiu nowoi.ytnci, po t~powei my 11. 

\Vymicnione poknirce zdobycze na polu komedio-pisarstwa 
czynią z Moliera nic tylko ojca komedii nowożytnej, ale pasują 
w rzeczywistości na twórc<; nowożytnego dramatu. 

Już w roku ubicglyrn midiśmy po obność stwierdzić, ile cc1..h 
na wskroś dramatyczny<.:h zawierał jego „~wi1;ro zck" - nic pr.zc
stając być n.:ijwspanialsz;\ komedi4 charakterów. 

Jakże wytłumaczyć to pomieszanie p icrwi:i.stków komicznych 
z dramatycznymi? 'Wszystko zalei.y oczywiście od ... kąt;'l. patrzenia 
na spraw~: ·złowick ult!gaj4cy ogromnej nami1;mo."ci może działać 
na nas tragicznie, jeśli bGdi_iemy go t raktowali 1ako ofiari; ślepego 
losu, jakiejs fatalnej siły, z ktńri.I wszclk.t walka jest daremna -
z drugic1 za..~ !>trony moi.c on wywicrać na nas wrażenie komiczne, 
gdy b1,:dzicmy patrzyli nali jak na autom:tt, porus-.zany systemem 
piłek, których roli; spelniaj:1 wla..;nie owe namicmo'ci. Kombino
wanie nastrojiiw komicznych z dramatycznymi doprowaJzil Molier 
w „Chorym z urojenia· do takiej do konało 'ci, że bt;-d;.ic już bc.:"7.Ila
dzicjnie chorym (na płuca) pisze komedii;, która jest niejako sym-



li CH <:JR Y UROJENIA" 
KOMEDIA MOLIERA w 3-ch AKTACH z PROLOGIEM i EPILOGIEM 

(prolog pióra Stefana Flukowskiego). 

Moher 
lnterni ta 

Argan, chor9 z urojenia 
Delina, druga żona Argona 

Aniela, córka Argana • 
Ludwisia, córeczka Argana 
Berald, brat Argana 
Kleant, zalo tnik Am li. 

Bachelieru 
Praeses . 
Primus doctor 

O O B Y: 

PRO L OG: 

Bogdan Budziszewski il Chirurg . 

Mikołaj Żyro -----~sychialra 

Stanisław Skal3ki 
Krystyna Wlsznio~ka 
A niela Zubrzycka 
Ni110 śliwińsltti 
Basia śliwińma 

Andrzej Wierom 
Władyslam "wfJJicz 

1 Pan Biegunka, lekarz . 
Tomasz Biegunka, jego syn, za

lotnik Anieli 
Pan Czyście}, lekarz Argana 
Pan Wonny, aptekarz 
Pan Wiara, rejent . 
Antosia, pokojówka 

E P I L O G (scena baletowa}: 

Zdzisław Suknarowski 
Kazimierz Nowski 

Leon Józelowicz 

Cezary Julski 
Roman Cichocki 

* * * 
Mikołaj Żyro 

Janina lmienińska 

Stanisław Sa.Lsk.i 
Bogdan Budzinewski 
Mikołl!lj ayro 

Secundus doctor Zdzisław Suknarawski 
Tertius doctor 1<.azimierz Nowski 

oraz inni doktorzy i 2 pedele. 

Re7.useria i inscenizacja: Stanłsław Skalski. Sceno gr i ko ·urny : Józef Hasarab. Ilustracja muzyczna i kteroUJnictwo muzyczne: Eugeniusz Dz1ewubkl. 

K1eromnictwo litcra<:kie: .ló'Zl'f Kor ·alo. Klerownlcłmo t'ecbnicBAe R"'nislaw H lodarshi. Brygadier sceny: Marcin PietrUJ.k. EfekQJ U1ietlne: St. odowslii i R. , to.\::ah. 

Ko i.1 1 u m wyk o n 11 n e w p rat o u1 li. i P·a 1i t UJ owe n o T e a t r u po d kier o w n i i: twe m t ef o n a Lis a. 
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W R E ŻYSERII 

MIKOŁAJA ALEKSA:SDROWICZA 



I Cena 20 zł. , 
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Łódzkie Zakłady Graficzne Odd:&Mł w Kaliszu, ulica Marsz. Żymierskiego 6 
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