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Molier . . 
1 Jego dzieło 

Jan Babtysta Poquelin, bo takie było prawdziwe nazwisko l\loliera, urodził 
się w Paryżu w roku 1622. Ojciec Jana Babtysty był zamożnym kupce:n i po
siadał ponadto zaszczytny tytuł „dworskiego tapicera". Mały Jan Babtysta 
od dzieciństwa zdradzał pasję teatralną. Jakie imprezy teatralne mógł widzieć 
w ówczesnym Paryżu? Przede wszystkim komików ulicznych: Orwietana, Ta
barina, w jego sławnych pantomimach, włoskie trupy dell'arte, no i pompa
tyczne, z coraz bardziej świedczejących misteriów średniowiecznych wywo
dzące się spektakle w „Hotel de Bourgogne". (Choć w tym teatrze nie brakło 
także komików, zgodnie z tradycjami intermediów). Niewąpliwie teatr jarmar-• 
czny, pantomimy i komedie dell'arte, a nie „Hótel de Bourgogne", oddziałały 
na przyszłą twórczość Moliera, choć autor „Sw~toszka" przez długie lata bę
cfzie uznawał ten uroczysty i nudny typ teatru za wyższy rodzaj sztuki i bę
dzie kilkakrotnie usiłował, bez powodzenia taki właśnie teatr tworzyć. 

Jan Babtysta kończy gimnazjum jezuickie w Clermont, a potem za namową 
ojca studiuje w Paryżu prawo. Na kształtujący się pogfąd na świat młodego 
człowieka miał duży wpływ filozof Gassendi, przedstawiciel siedemnasto
wiecznego epikureizmu, przeciwstawiający się idealizmowi Descartes'a, pre
kursor encyklopedystów. 

Ale mimo studiów prawniczych pasja teatralna Jana Babtysty nie wygasła. 
Potajemnie chodzi na lekcje gry scenicznej do włoskiego komika Scaramou
che'a. A gdy przyjeżdża do Paryża trupa aktorska rodziny Bejart, Jan Bab
tysta nawiązuje z tą trupą kontakt, zakochuje się w aktorce Magdalenie Be
jart i zrywa z całym swoim dotychczasowym życiem . Porzuca studia, rodzinę. 
przyjaciół, zrzeka się tytułu „dworskiego tapicer a", który odziedziczyłby po 
ojcu, i przystaje do teatru . Wtedy to pnybiera nazwisko - Moliere. 

Teatr francuski w XVII w. przeżywa wielki przełom . Ze średniowiecznego, 
staje się nowoczesnym. Istota tego przełomu polega na tym, ż:.> spektakl z wol
nej przestrzeni ulicy, placu, ogrodu, przenosi się do zamk niętej sali. Scena 
pudełkowa, która w zasadniczej konstrukcji przetrwała do dziś, zaczyna domi
nować, wypierać scenę otwartą. 

Oczywiście wiele dawnych konwencji zostaje. Dekoracje to początkowo te 
same średniowieczne mansion (domki), tylko ustawione na scenie wgłąb, per
spektywicznie (w teatrze średniowiecznym stały obok siebie). 



Aktor w tym teatrze występuje zawsze w kostiumie współczesnym. Czy 
rzecz dzieje się 100 czy 1000 lat temu, czy znajdujemy się we Francji, w Gre
cji, w Egipcie, aktor ubiera się zawsze jak nakazywała moda siedemnastego 
wieku. 

Meble i rekwizyty są stosowane niesłychanie oszczędnie. Czasem wystarcza 
jedno krzesło dla rozegran~a sytuacji w całej s;z;tuce. Trzeba pamiętać, że 

istniał wtedy „miły" obyczaj: na scenie zasiadali najbogatsi widzowie. Ci 
arystokratyczni widzowie tak panoszyli się na scenie, zajmowali tyle miejsca, 
że spychali aktorów coraz bardziej na przód sceny. To była jedna z przyczyn 
wytworzenia się frontalnego i polegającego głównie na recytacji stylu gry 
aktora francuskiego, stylu, którego wyrażne ślady można jeszcze dziś obserwo
wać w teatrze „Comedie Fran<;aise". 

Za .czasów Moliera ustala się pozycja kobiety na scenie. Aktorki początkowo 
grają tylko role amantek, pozostawiając nadal mężczyznom role t. zw. „cha
rakterystyczne". Sytuacja ta jednak ulega zmianie i pod koniec życia Moliera 
zjawisko aktora w roli kobiecej jest już rzadkością. 

Po tej małej dygresji na temat teatru francuskiego w XVII w. powróćmy do 
Moliera. Po ucieczce z domu w 1642 r., Molier zakłada razem z Magdaleną 
Bejart i jej trupą - „Illustre Theatre". Teatr ten zgodnie ze swoją nazwą usi
łuje wprowadzać wielki, dramatyczny repertuar. Niepowodzenie jest komplet
ne. Molier dostaje się do więzienia za długi. Po wyjściu z więzienia wyjeżdża 
razem z trupą Bejartów na prowincję . Ta włóczęga teatralna trwa przeszło 
dwanaście lat. 

Repertuar tego wędrownego teatru wypełniają farsy, przeważnie włoskie. 
Molier zaczyna sam te farsy przekładać, a w braku nowych przerabia stare. 
(„Zazdrość kocmołuchem", „Latający lekarz"). 

Po· dwunastu latach Molier wraca do Paryża. Dzięki protekcji królewskiego 
brata otwiera teatr „Theatre de Monsieur". Inauguracyjne przedstawienie za
szczyca swoją obecnością młod"'iutki król Ludwik XIV. Molier wystawia 
Corneille'a „Nicodcme', utwór apoteozujący królewską władzę, co musiało się 
młodemu' królowi podobać. N a zakończenie wystawia przerobioną prze.l siebie 
farsę „Lekarz zakochany", w której sam gra i ma szczęście rozśmieszyć króla. 
Od tego dnia datuje się sympatia Ludwika XIV dla Moliera. Teatr dostaje 
salę w Luwrze, „Theatre de petit Bourbon", gdzie gra naprzemian z włoską 
trupą Torelli'ego. Tu Molier znów usiłuje stworzyć teatr bohaterskich tragedii 
i znów ponosi klęskę. Teatr świeci pustkami. Wtedy z konieczności wraca do 
starych fars, wygranych na prowincji i zyskuje od razu powodzenie. Stare 
farsy wyczerpują się i wtedy Molier pisze swoją p'erwszą, oryginalną sztukę: 
„Pocieszne wykwintnisie" (1659). W komedii tej dotyka towarzyskich sfer 
Paryża, to budzi dyskusje, spory, Molier staje się sławnym _autorem. 

W związku z przebudową Luwru, teatr zostaje z tamtąd usunięty. Przez 
pewien czas grywa prywatnie, póżniej otrzymuje od króla najlepszą z parys
kich sal teatralnych, dawną salę Richelieu'go „Palais Royal". Teatr ten otwiera 
Molier bohaterską komedią swego pióra „Don Garcia z Nawarry" (1661). Ta 
jeszcze jedna próba uprawiania sztuki o „wzniosłym stylu" znów się nie 

P r e m 

• 

MOLIER 

CHORY Z UROJENIA 
(„le Malade Imaginaire") 

Komedia w 3 akt ach z baletem 

PRZEKŁAD TADEUSZA BOY-ŻELENSKIEGO 

e r a d n a 14 wrześn a I 9 5 7 r. 



O SO BY: 

ARGAN, chorg z urojenia 

BELINA, drtiga żona Argana 

ANIELA, córka Argana . . 

LUDWISIA, córeczka Argana, siostra Anieli 

BERALD, brat Argana . 

KLEANT, zalotnik Anieli 

PAN BIEGUNKA, lekarz 

TOMASZ BIEGUNKA, jego sgn, zalotnik Anieli 

PAN CZYSCIEL, lekarz Argana 

PAN WONNY, aptekarz 

PAN WIARA, rejent . 

ANTOSIA, pokojówka. 

. I · 
r 

Lekarze, p·okojowe, pokojowi. 

S c e n o g r a f: IRENA SKOCZEŃ 

Cho x: eo gr a fi a: Jadwiga Dracówna 

Aleksander Fogiel 

Nina Burska 

Aleksandra Grz.ędzianka 

* * * 

Kazimierz Iwor 

Hugo Bolek 

Wincenty Wesołowski 

Bohdan Janiszewski 

Jacek Plur 

Konstanty Krugłowski 

Czesław Rożnowski 

Krystyna Wodnicka 

R e ż y se r: ALEKSANDER FOGJEL 

K. Meyerhold 
Opracowanie muzyczne: A. Szulcówna 

Kierownik literacki: TOMIRA ŁEPKOWSKA 

Sufler: Ewa Bolek ASYSTENT REŻYSERA: KAZIMIERZ IWOR .Inspicjent: Helena Ponczek 



KIEROWNIK TECHNICZNY: BERNARD MENSZ 

Malarskiej 

Krawieckiej 

Główny elektryk 

Perukarskiej 

Stolarskiej . 

Tapicerskiej 

Slusarskiej 

Szewskiej 

Brygadier sceny 

Swiatło 

Kierownicy pracowni: 

, 

Michał Tusz~ński 

{Stanisław Kaczmarcz~k Gertruda Szlag 

Marian Waśko 

Maks~milian Rajter 

Florian W oln~ 

Stanisław Fac 

Michał Rubinowicz 

Kazimierz R~piński 

Andrzej Zołotucho 

Roman Hermanowski 

udaje i to zarówno autorsko jak i aktorsko (Molier gra rolę tytułową). Molier 
wraca do fars, pisze coraz więcej, i te utwory dzięki jego rosnącej wiedzy 
o życiu, i dzięki rosnącej kulturze literackiej - przetwarzają się w komedie 
obyczajowe, w komedie - arcydzieła. 

W tym okresie Molier żeni się z młodziutką aktorką Armandą Bejart. Pisze 
„Szkołę mężów", później „Natrętów". (W „Natrętach" wykpiwa dworaków, za 
wyrażnym pozwoleniem króla). 
„Szkoła żon" napisana i wystawiona w r. 1662 prowokuje pierwszą otwartą 

wojnę Moliera ze spo'eczeństwem. Zarzucają mu niemoralność, sianie publicz
nego zgorszenia. Zawistni a niewydarzeni literaci atakują Moliera w imię 

obowiązującej poetyki. Molier odpowiada zarówno moralistom jak i literatom 
nową komedią: „Krytyką szkoły żon". „Krytyka szkoły żon" wywołała nowe 
ataki, wśród których zabrzmiały oszczerstwa na temat osobistego życia poety. 
Molier odpowiada na to pełną pasji „Improwizacją w Wersalu", a król, za
myka usta oszczercom, trzymając do chrztu jego syna. Mimo tego łas1:!:awego 
gestu Molier ma coraz więcej wrogów. Jego spojrzenie na świat zabarwia się 
goryczą. Zrozumiał, że człowiek mści się na tym, kto odsłania jego wady, 
słabości, śmiesznostki. 

Druga, jeszcze gorębza wojna ze społeczeństwem rozgorzała o ,,świętoszka". 
Wojna ta trwała aż pięć lat. (1664 - 1669). 

Oto co Molier pisze o tej komedii do króla: ... „świętoszek"... zohydza 
obłudników i wydobywa jak należy na wierzch wszystkie sztuczki tych prze
sadnych świętoszków, zamaskowane szelmostwa tych fałszerzy monety zba
wienia, usiłujących chwytać ludzi na lep udanego zapału i obłudnej miłości 
bliżniego" ... 

„świętoszek" mimo protekcji króla dwa razy schodzi z afisza, po jednym 
przedstawieniu. , 

Dochodzi do tego, że arcybiskup Paryża grozi ekskomuniką tym, którzy nie 
mogąc oglądać „świętoszka" na scenie, czytają go w domach prywatnych. 

Molier pisze do króla: ... „trzeba mi będzie wogóle zaniechać pisania ko
medii, jeżeli świętoszki mają zostać górą" ... 

Dopiero po kilku latach, korzystając z dogodnej koniunktury (Rozwiązanie 
Kongregacji św. Sakramentu, zwanej popularnie „Kliką świętoszków"), król 
daje zezwolenie na wystawienie „świętoszka". Sukces jest olbrzymi, około 40 
przedstawień przy pełnej sali. Rolę Orgona grał sam Molier, rolę Elmiry -
jego żona, Armanda. Po pięcioletniej walce „świętoszek" 1dobył sobie trwałe 
miejsce w repertuarach teatrów Francji i Europy. 

W okresie walk o „świętoszka" Molier napisał i wystawił „Don Juana", 
„Mizantropa", „Grzegorza Dyndałę", „Skąpca". 
Póżniej powstają jeszcze „Mieszczanin szlachcicem", „Szelmostwa Skapena". 

„Uczone białogłowy". 
Molier jest w swoim teatrze dyrektorem, reżyserem, aktorem, i głównym 

dostawcą sztuk. Ponadto pełni funkcję impresaria dworskich uroczystości 

zabaw i pisze szereg utworów okolicznościowych na zamówienie króla. 
W roku 1673 pisze Molier „Chorego z urojenia". Jest to ostatnia jego ko-



media. Grając rolę tytułową, na czwartym przedstawieniu zasłabł i w kilka 
iOdzin później umarł. 
Ak~orzy byli wówczas stanem pogardzanym, wykluczonym poza kościół 

i społeczeństwo. 
Kler nie chce dać pozwolenia na pochowanie Moliera w poświęconej ziemi. 

Dopiero dzięki interwencji króla, sprawiają mu cichy pogrzeb. Akt zgonu nie 
mówi ani słowa, że umarł aktor i wielki komediopisarz. Przypomniano sobie 
o tytule, który Molier odziedziczył po ojcu. Pogrzebano go jako „Tapicera 
i pokojowca Jego Królewskiej Mości". 

K. B. 

***JEDEN Z LICZNYCH WROGÓW PISARZA, de Vise, autor „Z-elinde albo 
prawdziwa krytyka Szkoły żon" zostawił nam śliczny portret Molie
re'a. Pragnął w nim oszkalować przeciwnika i nie jest wcale jego zasługą, 

źe stało się inaczej. Opisywał mianowicie, jak zetknął się z Molierem u sprze
dawcy koronek na ulicy św. Dionizego, „O d mego przy J s ci a - opo
wiadał - E 1 o m i re (anagram Moliere'a) n i e w y r z e k ł a n i s ł o w a. 
Z a s t a ł e m g o o p a r t e g o o s t r a g a n w p o s t a w i e c z ł o w i e
ka, / który marzy. Oczy miał utkwione w trzy czy 
c z t e r y o s o b y z t o w a r z y s t w a z a k u p i a j ą c e k o r o n k i. P r z y
s ł uch i w a ł się ich rozmowie i wzrok jego zdawał się 

wskazywać, źe zaglądał im aż w głąb duszy, aby dos
t r z e c to, cz e g o n i e m ów i ą... J e s t t o cz ł o w i e k n i e b e
z piec z ny: bywają ludzie, którzy nie ruszą się nigdzie 
b e z s w o i c h r ą k, a 1 e o n im m o ż n a p o w i e d z ie ć, ż e n i e 
rus z y się n i gdzie be z swoich oczu i swoich us z u". 
Inni współcześni napomykają także o tym, że ten niski, śniady człowiek 

o uważnym spojrzeniu szeroko rozstawionych oczu przeważnie milczał. Na tej 
podstawie Boileau nazwał go kontemplatorem, człowiekiem który obserwuje 
i rozważa. Była to najpiękniejsza pochwala, jaką można było oddać pisarzowi, 
który w oczach wielu współczesnych uchodził za błazna i to nie najwyźszej 
miary. Przecież na głośnym obrazie z roku 1670, przedstawiającym najsław
niejszych kuglarzy wieku, Moliere stoi skromnie na stronie. Po środku roz
parli się inni, witani zawsze machaniem kapeluszy i życzliwym śmiei::hem: 

Arlekin w swojej czarnej masce i ubraniu z kolorowych skrawków, Gruby 
Wilhelm z twarzą ubieloną mąką, Guilet Gorju w czarnym stroju starca ... 
Nieco patetyczna nazwa kontemplatora wyprowadziła Moliere'a z tego grona 
grubych weso'ków i wyznaczyła mu miejsce znacznie godniejsze, wśród my
ślicieli dociekających prawdy ludzkiego serca i sumienia, albo może trafniej 
wedle określenia oszczercy z-głębiających to, „czego ludzie nie mówią". Toteż 

wielbiciele pisarza, rosnący w wielkie rzesze, podchwycili ją z entuzj a ;:mem. 
Dzisiaj nie ma książki ani artykułu, gdzie by nie powtórzyła się bodaj kilka 
razy. Ale, jak większość nazw patetycznych. tak i ta nie zawiera całej praw
dy o wielkim poecie. Gorzej, bo wzięta doslownie, prawdę tę zniekształca. Mo
lier nie jest pisarzem, który tylko przygląda się i rozważa. Nic bardziej fał

szywego niż takie pojmowanie jego postawy wobec świata. Moliere chce ten 
świat zmienić i dlatego Moliere walczy. Z odwagą, na jaką się zdobywa ma
ło który z pisarzy świata. 

(Fragment artykułu B. Korzeniewskiego 
pt. „Sekrety Don Juana"). 
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