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„CHORY Z UROJENIA" 
„ hory z u roj enia" jest o:;tatnim utworem Moliera. Genialny 

komediopisarz był już śmiertelnie chory, gdy pisał t ę trzyaktową 
~rtukę. Wystawił ją Molier w swym teatrze po raz pierwszy 10 lu
tego 1673 r. Sam grał główną w komed•ii, rolę Argana, „chorPgo z uro
j enia' '. Pod koniec czwart ego przedstawil'nia, 17 lutego, Molier dosta ł 
na scenie ataku - zniesiono go zemdlonego - zmarł o 10 wieczorem 
t ... t;to samego dnia. Lekarze paryscy odmówili pomocy i iaden z n ich 
nie chciał przybyć do umierającego artysty. Na próżno wzywano te?. 
księży - dwóch odmówiło przyjścia do łoża „bezbożnego komediantu" , 
t rzeci n ie zastał Moliera przy życiu. Trzy dni musiała się wdowa starać 
•l pozwolenie pochown.nia ciała Moliera na cmentarzu - pr obo zez przy
. tal na na iskromn; ej !'zy pogrzeb dopiero na interwencję samego króla. 
T .ud pa r y k i o zmroku więc i bez uroczystych obrzędów mógł odpro
wadzi · do Jr'"Obu swe •o ulubion go aktora i pisarza. Do złej sławy, jaki\ 
cieszył się Molier wśród sf er medycznych , klerykalnych i w ogóle wśród 
\ 1·szystkich kół zac1,fanych i reakc~' j nych ówczesnE>j Francji, nie mało 
IH'Zyczyniła się i ostatnia komedia wielk iego pisarza „Chory z urojenia", 

„Chory z urojenia" należy do wvbit,,nych jego utworów. Molier raz 
jeszcze pr zed sami). śmiPrcią, dowiódł, do jakif'gO stopnia przen ikliwi!' 
pot rafił obserwować życie społeczne -- satyryczne ostrze tej ostatn ie.i 
kom1-di i uderzyło w zacofanie i J?łupote l udzka równie celnie, jak w na j
Jr-pszych j el?O utworach, w „Szkole żon" (1662), „świętoszku" (1664), 
„Don Juanif'" (11ł65), „Mizantropie" (1666). 

Treść komedii nie jest skomplikowana. Bo~aty mieszczuch tyrani
zuje dom wmawianą w siebie ch orob1} - sam w nia wierzy do t ego 
stopnia, że pozwala się z kolei tyranizownć żerującym na jego domn ie
mani>j chorohie lekarzom. „Nieźl e sobie hula.in po pańsk im C'ielc -
mówi o lekarzach słu ż~ca Argana Antosia - odkryli w panu prawdzi
wie dojną krowę, doprawdy chciałabym ich zapytać, co panu w istocie 
bral·uje, żeby f!O opychać tyloma lekarstwami". Poddając się pokornir 
zalec<'niom przedstawicieli ówczesnej „wirozy" medycznej , Argan nie 
pn:e~taje być czuły na punkcie swej sakiewki. J uż w pierwszej scenie 
widr.im. ·. j ak s t a r annie „obcina" rachunki swego aptekarza. Prakty
czność i skąpstwo naszego „chorego z urojenia" idą tak daleko, że 
wpada on na genialny pomysł: oto najlepie.i będz i e, gdy wyda swą 
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!!tar!!zę, dorMtaj ęcę corkę Angelikę za lekarz~ „C~u~ąc. się ~ła~ym 
i chorowitym - mówi Argan - pragnę pozyskac za z1ęc111 1 z~ pown~o
watych lekarzy, aby zapewnić sobie należytą pomo1• w c.hor?b!e, posia
dać w rodzinie źródła środków, któr e mi są potrzebne 1 m1ec recepty 
pod ręką". A więc Argnn ubija tu dwa ptaki jednym strzałem : i bęilzi." 
miał stałą opiekę nad swym cennym zdrowiem, i . . . c<_> dla niego naJ
ważniej.:;ze, nie będzie go ta opieka kosztowała ~m. ~ru!lza.. Młody 
lekar z Tomasz Diafory, upatrzony p rzez r .anu na z1ęc1a Jest meo~ro?
nym synem i;wego „,.,redniowi~cznepo '' ojca . Ale to . wc:il ~ Arg•·i:tO\\'l nie 
przeszkadza - nil' przl'ązkadza w jr<!o r arhubat'h rowm~z fak.t, ze Ange
iika nie zna zupełnie swcg-o p n.:)"lzlu•o ml ża, ułą natomiast 1łę młodeJ?o, 
p rostego uczucia przywiązała się do n iedawno ooznanej!'o Klennta. Do
koła sprawv wy ania Angeliki zam ;l; wbrew j ej woli i uczuciu, obraca 
si ę akcja ~alej komedii. Ar i?an „nupr zekór ludziom i nat ur zr>", jak Lo 
nazywa j e~o brat Bcrald, jes t niczym n iewzrus~ony w s'Yych zamJBra~h: 
Chce on do woli chol'Owae rządzić samowład nie otoczeniem, c·hce „mice 
w rodzinie ludzi, którzy m~ są na rekę" . , Ależ zastanów się bT"ade -
woła oburzony Bernld - czy mąż, które"'o ma zaślubić, ma b • ć, dla 
niej, czy dla ciebie?" Na ironicznt pyt anie Beralda, że ~ło~szq. cork.;, 
Ludwisię z t ej samej racji mógłby wydać za aptekarzu i m1ałbv przez 
to jcszc; e jedną. osobę w domu wi\•cej, któraby mu „była _na rękę": 
A rgan odpowiada cynicznie: ,.Dlnczeg:o nie". Przez cały ciąg. ~ztuk1 
Angelika i zakochany w niej Kleant walczą. o prawo do szczęsc1a 
walczą z t:ranią ojca, z j r •o przPs:)dami. W walce tej wspiera AngPli_kę 
dzie lna jej przyj aciółka, służą.ca Antosia. Mndry i wolny od przesądow 
nerald s tara się przi•konać Ary,ana, że w życiu nie wolno kierować się 
tylko ciasnym egoizmem. Ale Arr-an nie myśli ustąpić: jeżeli córka n ic 
zgodzi się na z góry przez ojra zaw;1rty kontrakt m11łżeń!;ki , pójdT.iP 
do klasztoru. To ostatnie wyjści l' nnjbardziej odpowiadało by dr ugit.·j 
żonie Argana, pięknej Belinie. Gdyby obie córki j e.i starc~o i· n iepo
wabnego męża znalazły się w klasztor ze, to po jego iimierci cały majntf>k 
chciwca znalazłby si~' ·w jej rączkach (a śmierć ta powinna by!': rychła -
przecież Belina ciąf!'le powtarza Arg nowi, ŻP jr> t c;„żko chory, a „sy
neczek" świ~cie w to wierzy, opycha się lekarstwami i lewatywam i, 
sil.'dzi całym i tygodniami w ponurym pokoju i jest chyba na na j lepszej 
drodze, bv zmarnować swe krzepkie zdrowie) . Argan zmylony fał~Z)IW;} 
czułości ą ' fon y gotów jest, jak sam to wyraźnie mówi, „zapisać jrj swój 
majątek, a W)"ZUĆ z n iego dzieci". 

Widzimy więc, że Molier nie nr Io napirtrzył tru<lnośc i przed swvmi 
młodymi bohaterami - jeżeli j e przezwyciężają pomyślnie, to h~.Tiaj 
mniej nie dlat ego, by Arga n nagle i „cudownie" się zmienił. Muli •r 
zbyt dobr ze znał życ ie, hy przypu szczać, że ze starel?O, boga tego egoisty 
może ni z tego ni z owego zrobić się dobry ojciec i rr :i.rł :")', szlachrtny 
człowiek. Argan przekonał s i ę pod kon iec sztuki o głębokim uczuciu 
córki, przekonał się, że i do jego Olloby , ojca Lyna jmniej niewzorow go, 
jest ona wzrusza j ąco przywiązana . To wszyst ko nie zmienia j ego za
miarów, jego „geni alm•go" pomysłu, Ly z ięć był lekar zem. Zgadzając 
~ię pod presj ą oko licznośc i na małżeństwo córki z Kleantem, który nie 
jest zr szt.'~ wcale złą partią, powtarza z u por em, że musi on zostać 
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lekarz m. A wi ęc, ma ocz)lwi!!ty zamia r chorowac dall",i i t rzymal- cały 
dom w szachu - nie mamy żadnych podstaw do przypuszczeń, że los 
jc~o młodszej córk i, Ludwisi, będzie pogodniejszy. W „Chorym z urn
jcnia ., młodzi zwyciężaj o - Molier wierzy w życie, w prawo do 

t. z,·' i:i a - w komedii swej chce pokazać, że rozum ludzki, szcz<'•·e 
i naturalne uczucie triumfują nad obłudą, przesądami, egoizmem. Za 
mlod~ para stoi pt awy i uczciwy Berald, w walce pn eciw kkarzo~ 
i Ar ganowi pomaga im sprytna Antosia, dziewczyno z ludu, stoi za _nimi 
r 1 zL-<le wszystkim sam Molier, w \„Jki artysta współczu j,1 c v ws7.ystk1em~ 
c~· piękne, szPachetne i mądre - nienawidzący krzywdy wyrządzanrJ 
czlowiekowi przez człowieka . 

Czy w życiu ówczesnym wszystkie takie konflikty można by roz
wiazać równie pomyślnie? Dotykamy tu ważnei<:"o zng-adnienia odnoszą
Cl'.;O się do ideolog ii sztuki. 

, Ch ory z urojenia" to komedia. I to komedia pełna śmiech u, weso
ł vch ' svtua<'i i i p ('rypetii. Trudno s ię ni!' śmiać, l.." tl" ~ n•an cię'.iko 
\~ sw~ mniemaniu chory, zapomina o swl'j niemocy i wścil>kły gon i 
z ki jem An tosię. Wesoły u~mie~h wzbudz'! r\ngeli1rn , nniwnic> w pie·--w
szych scena h zakochana, nie potrafiąca mówić i myśleć o niczym innym 
poza przedmiotem swej miłości Kleantem. Trudno nir śmiać «i ę . l!'~ "'. 
w idzim • na sreniP napus:>.one. prz·~lmnane o swej doirłęhnr J mąd t·osc1 
;= un· ' leka r zy: P urgona, Dia:!'orego starszego i jego g"odnr g-o 3vnalk", 
Tomasz.a. Wygłaszają oni w czasie całe.i sztuki napn~zone tyrady, tern
„\'zu ią głupich swą rzekomą wirdzą. a mnir!!Zf!. mncłrych. Trudno było 
~.jadliwiP.i ośmie!'lzyć scholastyczną , śrPdn iowi 11czna i1.>"IZCZL wiedzę me-
1lvcz.na XVII wieku. obcą wszelkiej nauk11wrj, pCIStl'powej myśli, niż to 
u~zvnił Molier " ' „Chorym z uroj enia". T o · !< mo iQ-n i '"m.' się v <'i:'l l?U 
en tej sztuk i z przywidzeń Argana, „chorr P:o z urojenia", z j rgo komi-
1'7.nych prrt nsj i i · wymagnń , z jt>go przesadnei i zupnłnie niewła Rciwir 
Mlnsowanei troski o swoje zdrowie. Na przykładzir Arl!'ana mo7.Pmv 
pr> rlziwiać; do j aki ego stopnia może doj ść głupota ludzka kierow~n 'l 
rg-oizmem i prZP"l:).d~mi . śmiejemy się, i?dv widzimy j:>k spryt ni!' B„Jina 
z:'lhif.ga dookoła S'V" o męża, swel!'o „biednel!'o !'<Vnl'Cz'ka" i iak i< dno
cześn ie r obi wszystko, by wydrzeć mu majatck, wydziedziczyć j f'go 
1l1il'Ci. Cieszymy s ię, gdy Argan dowiaduje ~ ię dzięki pods•ępowi 
Antosi, jakie naprawdę uczucia żywi żona ku jego os.obie. 

Komedia obfituj'-' w s·ytuad1.> arcv8mieszne, doweipne i ciete powic
·lzonka: na oburzenie na przykład Fleranta, „zawodowego" specjali!!ty 
od robienia lewatyw, oburzenie spowodowane odłożeniem przepisanej 
pri:t>z uczoną medycynę lewatywy. Berald odnowiad'l : .. N irch si r pan 
u nokoi, wid ~ ć zaraz, że nan nic ie<it prz)•:>.wyczajon,- dn obeowania 
z twnrzami". Równie celnych dowcipów słownych znajdzi<:>my w komedii 
więcei - r ównie dużo komicznych sytuacji. A jednak w „Chorym z uro
j1 ni a" ni " panu j(' niefrasobliwy śmiech - śmiech dla samego !łmi echu. 

Molier w całej komedii śmiechem i dowcipem wyszydza, ataku je, 
n ' 'l.ZU je w 7wicr ciadle ostrej satyry zj awiska bynujmniei nic za
hawnP, i" Połecznie groźne. Arga n dla swt'j zachcianki, zabawy w !'horego, 
rotraf: steroryzować cały dom - podej rzewamy nawet, że może dlat!-1?0 
wymyślił sohie najpierw swą chorobę (potem w nią. sam święcie uwie-
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l'~Ył. by tym pewni!'j panowa c' ru d otorztll if'm, by ZlllU!!Z Ć z11.lf'żnych nu 
s1eb11' ludzi ?o sta łych dowodów t 7' łośc i i troskliwo~ i ) . A r~an to 
'':str.l;'tny 'go1sta . Wst r~tny i groźny. Groźny, bo dzięki posiadanym 
p1e~1q.dzom zmusza, lu.dz1 do. podporządkowan ia się sobie. „Człowiek nie
znosny dla ~nł~go, ~wiat , merhluj ny, olwzydliwy, zawsze z jakąś lew-:i
tywą . albo Jakims lekarstwem, wiecznie sią a jac\•, 1 aszlącv, plu ;l}C ; 

ogr~mczony, nudny, ro~grymaszony, zamęczający w:zystk:ch swoją '""°" 
1':) 1 zrzę~zący dmem 1 nocą na pokojowych i służbę" - oto tak cha
rakteryzu1e f!O własna żona, Bel ina. Nie kocha i:ro ona wcalr - dłacz• gn 
u?aje rz~łość? Dlacze.cro l!'odzi si ę na wszy.-t~.i<' k,„prysy, „t~ ... ci p z· 
nim -:-- Jak. sama, wyzna.i <' - najpiękniejsze lata"? Powón prosty. By 
zdo~yf ' t •' siłr , kl r a cl nJe Arganowi przewagę nad innvmi : pieniądze . 
~C'lmn. ch.c<' w:·tszril' . n ir ~łnrh'lf' ~ 1 • 1· 7 ·-i .zywać n iP podpon.ądkowywa{
~1e <' UdZ1?1 woh , al e JIJ innym narzuc·1·: . 

°"~" rl:'a picni:•.dza jest groźną siłn, ·tóra wis; nad ci•l t kom1~ha -
napełnia Ją m a o na pi<>rWS7.Y rzut nka '"icloc·z vrri ~l<' JlKŻe gł· I 1. 1mi 
r ··snmi pesymizmu . · 

! nie c~odzi t u ty!ko o ~kaz :i ie tn'<iilsk f'go ojca, który mn t'lki· 
luli 1!1nc t1;-1wa <'tW_'.l, me c~~z1 o po~~zan_in _jednostkowej , a w'ęc niety
powe], '':'YJatkoW<'l sytuuc11 w rodz nie ]'lh<'l!'Os h ·1g' t o mi<> zczm·ha 
fr.ancusk1 ~o. Cf'I a t11ku l\folir„a jf'st zn czn i · p 11ważnirj 7.y. Szcz .,.:,]„ '" 
wulnczn~ . J<'s~ to na przykładzie wspaniałej sceny rozmowy Argana 
z. Ludw1S1ą,, Jego mł.od~z,~ có1 ~ą . Molier pokazał w tej scen ie· nie tylko 
01ra znęca.iac('go .-1ę nad medoro. łym dzi<'ckiPm - pokazał też ·jak 
'l~mosf<'ra dni_n'.-1 A rga na !'p.aczyla to dziecko. Ojciec siłn zmusza L~dwi
s1ę _do . dom?s1c1 ·ls~wa - corka br ni się kłamstwr m, utlan:i śmi„rcia 
law1ruJ~ m~ędzv o.1 c~n; a stmszą siostrQ. z ch ytrością , k tórn l<aŻ<:: przv
puszcz..:c. ze Lud:v-1.s1a dorosfa n ir> będzie się różniła od ~paczonego 
morn Im<' tvpu t ·•kt ' I na pl'~ykhl'! Rf'li'l\" T r"7 J. " r T d · · · t · · . . . · " •·· ,u w1s1a vran•-
zowan_a pr~ez OJC~: tak samo, jak jej 'siostm AngPlik'ł i tak samfl i(lk 
A.:r.gehka J C~t zm"nawidzona przez macorhP Ale po('zeka imv tvlkr 
mech dorośnie - )~żeli o?c!ec przy jakiejś okazji n ie wsarł7. i jej ;J~ 
k lasz~oru,_ t? wyro~me z nte1 usoha. która b<'dzie umiała narzucać swe 
zn c11c1a~1 innym. Scena z L udwish w .• k<uu j"„ iak o~ho . ch'"ił· i ;lŻ 
hru tal!11c, pokazu ie l'lfolinl' mE'ch:in izm żyri!l społ·• ·zl"c o swvt:h cznsf:w. 
~ran<'Ja czasó.w Moliera, mająca wiele form u strojowvch pnzo tal ·eh 
.l<'! Zcze z r_7.m:i{1w ~r<'dniowi<'rza. form fruc nlnv('h, rządŻnna pr1e?. nhso
lutn('~o 1 rolo .. Lt!r!wi 'I XIV, n ie j~t ju:i; rutń!'twem t:pu śre..fniowic
cznego. Fr, ncJa owczr!<na posiada zamo1·skie kolonie, prowarlri na w·e'kll. 
skalę handel za"ranicznv. Bo~ate miesz<'zoństwo n ir• nosi:uh jr: 1C7." 
pełnej •.swohn<ly pc>!itycznej, al<' micszc7.nn wid zimJ już n" najwy·;qz ·C''1 
stan owiskach panstw nwycli , bo!!<i tn burżuazja ni h. ·wah mai· tki 
~iems lr. Co '~""!'i, 1'>> 11 Rtlarhta 1·onowa wr F rnndi, zachowii ;ą.cn 
JeS7.CZI' u pruwme>ma fenrlaln<' w rtoi>unku do chłopów r7."<·hodzi i 1h1·11' 
co1·az wvra·foif'j P il q-o"nnn:n·kę tnw n n wi '<' i w km1torz!' hm„n 
i w ponurym ~ alnnie rcntirrl\, jokim znprwnr iest Ar!?'nn, i ,, Śl'<"• 1 nio
v'i znvm zam<'czkn <izlachcic'ł n· t nrnw·n i frnncu!'kicj, jr Jnakowo 
rzi~dzi. pienię.dz . Na pi"nią.dzu, he::-!itn'nie wyciskan ym z ooddanvch 
grun tuje się n iroj!'raniczona włuclza Ludwika XIV-go, wy7.y~k narodu 
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umożliwia mu zaoorcze woj ny, umożliwia mu budowę wspaniałych. pa
laeów królewskich " \\i l.'I 'alu. Udy soi>il' t.o uprzytomnimy, jakże 
:trozumiala ;;tan e "1,: rola, jaką orli,:rywu ptellHJdZ ,. reaiistycznej ko
medii jakt! j.:; „ l l1 1ry z urojl·ma". l'umi;}dz jr;. t zasadniczym motorem, 
spn;zyną pornsza i-.Lc. ws:r.. •stkil• u •J•ir i sytuacje, któt'l l\lolier w „Cho
rym z urujenia' Wl 'Z)dz. i ataku,t• . 

Moliet 11 knzuJ '• jJ I' pi •nią<l z p.it~y mornłno:ić ludzi, jak zysk 
ol>1 ty je t ul: n ich najwyższym m1t!rnikicm dob. a i zła. Tak będzie 

'·ygh~dato po~ , puw.1111c A. •ana, Bdmy, tak będzie po.·tępowała w przy
'zlo::ci krZ) \ llz na przC'I. ojc.L Lud VI ·ia . Nw inaczej wygląda sprawa 
lekaay, apt. '(a rZa i rej• nta, a więc przetbta icieh ówczesnej medy
~yn) i p rawa. 

Bu1·zuazyJna kryL~·ku do~irzegala w postaciach lekarzy w „Chorym 
z urojeni„" zllecyu•iwauy at.ak nu fil·edmowieczną, zacofaną medycynę. 
:\lolier rzt•CZ}W• cie , ,y,'mi"wa rtieo;lychunic zjadliwie „ucwnych" nk 
wienących w kr:!żcnic knvi w 01·gamzmic, a zastanawiających się po
v azmc czy do jajka tlotlawac putzy!!Łc C"-Y n ieparzyste ilości ziarnek 
i;oli. Ale lekarze w „ horym z urojenia'', tak samo jak i w innych 
k<Jmetliach ;'.loiiera, tu me tylko ll1tlzic h~;madzie;nie głupi - to także 
ludzie nieetyczni, lutlzie, ktorzy pracują t..ylko dla zysku. Doktó1 Pur
gon, gdy oln·ażu ·ii,: na Al··•anu i gdy zrywa z uim i;tosunki, chciał by 
g-o wyp ra\\ 1ć jak najszyl>cicj na t.amten ~wiat. Taka jest jego etyka 
lekal'~ka. l'anuwie Diafory i Purg-on, to nie tylko p rzedstawiciele zaco
fanej .scholastrc.mej medycyny - to także ludzie dotknięci piętnem 
buri;uazyjncj chciwości pieniątlzn . Lekarze „Chorym z u r ojenia" to 
uslry, satyryl!Lny obraz, pokazujący, du czego doj sć może medycyna , 
gdy tmktowana je L cz;i,·stu zawodowo, Ula zysku. A więc tak, jak bardzo 
często jest t1·aklowanu w usLroju kapitalistycznym, gdzie nieuczciwym 
lekarzom bartlw uupuw1a<lalob;i,• powiedzeni<' pana. Diafory: „Przed 
nikim nic jest sir;: za nic odpowiedzia lnym - byleby wszystko czynić 
wedle reguł sztuki, nie potrzebuje się człowiek troszczyć o to, co może 
slQ p1·zytraiić". 

l\Iołier dostnega h<u·dzo wyraźnie panowanie pieniądza w otacza
j cym go społeczeństwie, w „ horym z urojenia" demaskuje to pano
w 1ni z• szczególna siłą. Podkre:ilanie groźnej , rozkładowej siły pie
niądza nndaj !' swoisty pesymizm komedii molierowskiej . A le na 
pesymizmie l\lolier się zalt-zymuje, nic stoi bezradny wobec sił spo
łt:cznych , które siu ·znie demaskuje jako złe i niesprawiedliwe. 

Molier przeci.,.,,;tawia egoizmowi ludzi, ktc)rymi wszechwładnie 
rządzi pieniądz, mlodq. par.;:, kic-rującą .iii;: uczuciem. Głupim i złośliwym 
lekarzom przeciwstawia prawego i mądrego Beraldn. Derald powołuje 
si~. co Je t hurdzo znamii;nne, na korueilie Moliera , gdy przekonywuje 
brata o niegol'!ziwości j<'go postępowania. Rozbij ając złudzenia, jakie 
A rgan żywi w stosunku do medycyny, Berald mówi : „Pomyśl, że zasady 
lwl'go życia tkwią w twojej własnej istocie to sformułowanie, zry· 
wające radykalnie ze średniowieczną wiedzą o człowieku, r zuca bardzo 
znamienne światło na rewolucyjną w swej istocie sztukę Molie1·a, wiel· 
kiero hojownika o lepszego, sprawiedliwszego człowieka. 
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„Chorego z urojenia" inscenizuj e nasz teatr realistycznie, to znaczy 
możliw ie dokładnie odczytując t ekst i jego prawdziwe intencje. Prze
ciwstawiamy się zdecydowanie pokutującym w złej tradycj i scenicznej 
farsowemu stylowi inscen izacji „ horego z urojenia". Sta ramy się tez 
odciąć od łatwych prób „psychologizowan ia" postaci A rgana , a więc 
p1ób zacierających społeczną wymowę t ej postaci. Starając się o jedno
licie r ealistyczne widowisko, uważaliśmy za konieczne usunięci!' wsta
w ek baletowych, kończących każdy akt komedii Moliera. Skłoniły nas 
d0 t ego i względy historyczne (wstawki ba letowe u Moliera były 
koniecznością, związaną z widowiskami dworskimi - „Chor y z uro
jenia" był pisany pierwotnie z myślą inscenizacji na scenie dworskiej) 
i trudności powiązania luźno związanych ze sztuką fragmentów w j edną, 
artystyeznie i ideowo przekonywuj ącą całość . 

STEFAN TREUGUTT 
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