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Molier 

właściwie Jrnn Baptiste Poquelin , urodzony 15 stycz
nia 1622 r. w Paryżu, znnrł 17 lutego 16n r. tamże, 
największy komediopisa rz Francji. Odebrał staranne 
wykształcenie, studiował prawo. F0 ojcu objął urząd 

tapicera krókw k iego; t ę rni e-zc za ńs ą karierę przcr
wnło umiłowanie sztuki sccniczni'j. Jak o młody ctd
,,-okat poznał Mad eleine Bejart i \1Taz z nią zctloż.ył 

l'Illustre Thćatre (16·la), zespól r:,·chlo zbankrutow <>l 
i Molier 1J05.f.edł do więzienia za długi_ Od 1616 r. 
wiódł ży '. 'ot w qdruwnego akton , dział<'ł.ł głównie na. 
terenie pilnocnej F1ancji i w Lyonie. W 16.58 r. trupa 
l\Ioliera v;ródła do Paryż ;i; tea trem opiekow ł się 

p oczą tkowo hra l rii l ci , a putEm sarn Ludwik X IV. 
W 1662 r. l\Iolier o ż.m il się ni cszcz~ 'li\\ie 7. J\rn1 and<.\ 
Bejart, si0s tr:1, a w edlu,; innych - córk'! Jl,fadddn". 
Trawiony dlugotn <1 L1 ,.chorobq pieniowq" zm arł 

po czwartym przedsL:i wieniu „Chore;.o z umienia", 
w k tórym grał główną rolr:. Znacznie bli is?.~' 1\ry3to
fanesowi n·ż tradycji p\auto\\ sl: iej, chci<ił l\folier na
prawiać błędy swoj(·j epo!d, wiel'7 ~·ł w społeczną 

użytecznoś · komedii. był p is;ct rz m walc7.q.cym. 
W „Pociesznych wy l w intnisfach"' (16fi !J) w:vk r>ił pla
toń sk i ideał m ilo.'c i, morlę sR lm1nw.vch wier.zyków 
i madrygałów. 'V .ieclnoa towej fat'iic .,S <>,a n<irello?„." 
(1660) uwidocznił or'.raniczono~ć mic zcza{1;, · ich norm 
obycząiowych, wyst:wił w obronie prawa do miłośc i 

i zarazem pod i<Jł jeden z gł<'.iwn~·ch tcmatuw wielkie.i 
komedii - l;.ryl>·kę folszywych pozorów. Elr'mcnty 
fanowe oraz hufonacl .:; wykorzystywał i później; wy
różnia.i<1 one .ie l~O teatr, mocniej uwypuklają sytuację 
i charaktery, Wielkopańskim bohaterom, dbałym wy-

łącznie o własm1 chwałę, wyniosłej świętoszkowato

ści reli .tI, ijnej pczc iwst:w, ici Molier k<'nccpcjq czlo
\\·ieka, który uprawi:t cnolq nie z przym usu, lecz 
z wolnego w ybo;·u. Pogl:.idom tym ciał wyraz w 
„S2.!rnle m:ż6w" (IGGl). r o\vi n::ił je w , Szkole żot1 " 

(1662), gdzie zaatakował samo pojęcie orzechu. Osn ie
szyl tą lrnrncclL1 moralność opartą na ślepym posłu ·

sze!istw ie i niewiedzy, Nie opov.:iadal s;ę bynajmniej 
za :i. ;-c icm ułatwionym, cenił szlachetne ry zyko; w 
tym ciuchu pragnął wpływać na szer okq opinie;. Mo
lier kształtował nowy humanizm. W dziedzinie sztu
ki (\V ,,Critique cle l,Ecolc des femmes" 1663) doma
gał się jej dostępności. Nakazy poetyki klasycznej 
traktował dość swobodnie. Wbrew tradycyjnym są

dom wnikał w sprzeczności wewnętrzne swoich po·
staci, miał na widoku wielowarstwową strukturę 

bohateróv1. W „Swiętos :aku" (166-1) rozprawił się z an
tynaturalną formą chrystianizmu (sztuka została za
kazana i przez pięć lat toczyły się o nią uporczywe 
boje), która rodzi nieuchronnie kłamstwo i obłudę. 

W „Don .Junnic" (1665) obnażył rozl: lacl aryslokn1-
tycznego indywidualizm u i ośmieszył dogmat o nie
śmiertelności duszy, temat kary za grzechy przekształ
cił w farsę. W „Mizantropie" (1666) poddał suro\vej 
krytyce obyczajowość epoki, która usuwa poza na
wias uczciwe jednostki, kon sekwentnie wrogie złu. 

Ważne miejsce w twórczości Moliera zajmują ko
medie-balety (Molier współpracował tu z kompozyto
rem J. B. Lullym); pisarz nie uważał tch wcale za 
daninę złożoną kaprysom króla_ W „Sicilien ou l'am
our peintre" (1667) dał wyraz marzeniom o radosnej 
swobodnej rozkoszy; rytmiczna proza tej sztuki zapo
wiada już wolny wiersz „Amfitriona" (166D). r od
różnien iu od „1\fizantropa", nie ma dobrych ani sym
patycznych ludzi w komedii-balecie .,Grzegorz Dyn
dała" (1663); pe~ 'mistyczna nuta rozbrzmiewa rów
nież w „Skąpcu" (1668). Ponura wizja świata domi
nuje w „Panu Pourceaugnac" (1669) i odzywa się 

w komedii-ba lecie „Mieszczanin szlachcicem" (1670). 

Poci koniec 1671 r. wystawił Molier kom ~rli ę -balet 

„Comtesse cl'Escarbagnas", w której rozprawił sh~ ze 
snobizmem kołtuilstvJern prowincjonalnych dam. 



Walkę z fałszywą uczonością i niszczącym wpływem 
idealizmu podjął w „Uczon ych białogł owach" (1672), 
jednak równocześnie wykpił emancypac ,ię intelektu
alną kobiet, pęd do świata, któremu sam sprzyjał. 

Po sztukach „Miłość lekarzem" (1665) i „Lekarz mimo 
woli" (1666) ponownie zaatakował medycynę w „Cho
rym z urojenia" (1673); ta komedia-balet stanowi 
ważny etap w rozwoju myśli Moliera; obok drwin 
ze skostniałej medycyny francuskiej po raz pierwszy 
wyraził tu wiarę w możliwośc i poznawcze człowieka. 
Teatr Moliera dobrze zasłużył się wolnej myśli. 

Na kanwie d zieł Moliera powstało wiele utworów 
muzycznych , jcdc ilustracje muzyczne (np. L · Różyc
kiego do „Chorego z urojenia' '), balety (Ch. W. Glucka 
„Don Juan" , K. Szymanowskiego „Mandragora" do ko
medii „l\Iieszczanin szlachcicem''), opery (Ch. Go
unoda „Lekarz mimo w oli"). Pierwszą S2'.tuką Moliera 
wystawioną w Polsce (1687) był „Mieszczanin szlach
cicem", a pierws zą znaną tłumaczką - U. Radziwił
łowa, która przełożyła kilka sztuk dla potrzeb teatru 
w N ' p ć; wieżu. P isar ze oświec _nia . uważający komedie 
Moliera za wzór d zieł pomagających w zwalczaniu 
wad obycza jowych i społe cznych, opracowali wiele 
prze1óbek jego utworów, na!c'yc<'l.i'!c je realiami pol
skimi (F. Bohomolec, F. Zabłocki, W. Bogusławski). 

W latach 1847-50 ukazało siq pierwsze zbiorowe w y 
danie dzieł Moliera w przekładzie F. Kowalskiego. 
Od 1912 r. komedie Moliera wystawiane są w prze
kładach T. Boya Żeleliskiego. 

L i t e r a t u r a: 

- „Dzieła", tomów 1--6, Lwów 191. 2. 
- T. Boy Żelet'lski „Molier", Warszawa 1 24 ; P. Be-

ni chou ,.Morales du grand sićclc"', Paris l!J48; 
R. Era~' „Moli i?re. h omrne de theatre", Paris 1954; 
J. Guicharnaud „Moliere, une aventure theiitrale'', 
Paris 1963. 

(Ż•ródlo: „Wielka Encyklopedia Powszechna"'. PWN, 
Warszawa 1966. Tom 7, str. 414). 

• 

\Vstęp do „Chorego z urojenia" 

... Molier na kilka zawodów rozprawia się z medy
cyną. Jest w tych wycieczkach więcej niż wyzyska
nie tradycyjnych k onceptów na temat lekarzy; jest 
to jeden z momentów tej wal k i, jaką Molier, ten no
woczesny człowiek, prowadzi z przeżytkami schola
stycznego dogmatyzmu. Ale tu ujmuje Molier ten t e
mat cokolwiek odmiennie: poza satyrą na rzemiosło 

lekarskie mamy tu filozofię człowieka w stosunku 
do samej choroby, do śmierci . 

„Chorego z urojenia" można oglądać pod różnym 
kątem. Najpierw dosłownie; jako monografię chorego 
z urojenia, monografię hipochondrii. Wedle tej kon
cepcji Argan jest zdrfrw; o ile choroba z urojenia 
nie jest isto;tną i realn'l chorobą, jako forma neuraste
nii czy nawet zboczenia umysłowego. To zjawisko 
istnieje zawsze, is tnieje i dziś; o ileż częściej musiało 
się zdarzać wówczas, w epoce ciemnoty, zabobonu, 
który lekarze starali się podtrzymać - Krążyły 

wprost obowiązujące teorie o „nadmiernym zdrowiu", 
które może się stać niebezpieczne; istniały praktyki 
zapobiegawczych puszczań krwi, przeczyszczeń, które 
aplikowano zdrowym, aby ich rzekomo ustrzec przed 
chorobą. Argan jest opanowany przez medycynę, jak 
Organ przez znachorstwo religijne Tartufa. Jak Or
gan boi się piekła, tak Argan boi się śmierci; strach 
ten wyjałowił w nim wszelkie inne uczucia. Jak Har
pagon wyrzeka się życia, aby gromadzić środki do 
życia, tak Argan wyrzeka się życia, aby to życie pie
lęgnować. 

Czy Molier chciał napisać monografię tego zbocze
nia? Mimochodem, bardzo być może; zarazem jednak 



instynkt teatru wskazał mu niewątpliwie, iż jedynie 
czyniąc bohatera t ej komedii choryrn z urojenia, mo
że ocalić jej wesołość. Ale równocześnie pisze on ko
medię prawdzi\Vej choroby. Bo i cóż by się zmieniło 

w sztu c·e, gdyby Argan był na11rawdę chory? Nic. 
1\ óg!by by · naprawdę chory i docieka(:, czy lekarz 
kazał mu chodzić po pokoju wzdłuż i wszerz; ile 
ziarnek soli tr zeba brać do jajka; mó;;łby być n.'l
prawdę chory i tak sarno l:ontrolować łokciowe ra
chun 1• i aptekar za. Atmosfera domu zostałaby ta sa
ma: ten sam zaduch, ten sam stek fizycznych obrzyd
liwośc i; to sarno żerowanie obłudy na spodziewanej 
śmierci , lekarze, apt t:karze, rejenci, sercngi, testa
menty ... 

I Molier miał poniekąd prawo napisać tę komedi ę ; 

miał i;rnwo szydzić z Argana, nawet choćby ten cho
ry był naprawdę chory, nawet gdyby był skazany na 
śmierć. I on sam, Molier, był od lat chory; miał czas 
zastanowić się nad tym problemem,: czy poświęcić 

siq swej chorobie i wydać się na łup lekarzom i szar
la tanom, czy też wytworzyć sobie męską i wzgard
liwą filozófi ę i wznieść się jej mocą ponad chorobę, 
ponad śmierć samą. Widzieliśmy, w którą stronę 

skierowała się jego decyzja, i jak! W epoce kiedy 
M6lier mógł być tym Arganem liczącym ziarnka soli 
i kontrolującym rachunki aptekarskie, Molier tworzy, 
pisze, gra, wśród cierpień fizycznych, mimo tych 
cierpień; nieci dokoła siebie wesołość, patrzy nie
ustraszonym w zrokiem w oczy śmierci, czeka jej na 
placu i pada skoszony jak żołnierz na wyłomie. 

I znowuż - jak w „Skąpcu" - nie dziwmy si ę , 

że ta komedia zostawia osad smutku, nawet choćby 
się nie łączyła w naszej świadomoś ci ze śmiercią 

samego Moliera; dziwmy się raczej, iż z tego tema
tu wydobył tyle wesołości. A sięgnął po nią Molier 
do tego żródła, z którego w znacznej mierze wytrysła 
jego twórczość, do owej starej farsy francuskiej, któ
ra tylekroć pozwalała mu przemycić głębszą praw
d ę i mądrość życia. Ta komedia śmierci jest farsą; 

przypomina nam to co chwila i intryga jej, sklecona 
lada ja!:.:, i Antosia, ta najweselsza i najzuchwalsza 
z subretek, i obecność kochanka pod postacią nauczy-

ciela śpiewu (pomysł ten podejmie Beaumarchais, 
i to tak szczęśliwie. że jego „słynna lekcja śpiewu" 
„Cyrulika Sewilskiego" przesłoni lekcję śpiewu z 
„Chorego z urojenia"), i całe mnóstwo figlów, któ
rymi upstrzona je:;;t sztuka, aż do Antosi w todze le
karza i owej koócowej ceremonii doktorskiej. Wszyst
ko to - to najczystsza farsa. 

Ale równocześnie, có;~ za malowidło obyczajów, cóż 
za studium charakterów! ( ... ) Molier jak gdyby chciał 
powiedzieć: Oto ludzie, z których czynicie najwyższych 
prawodawców waszego życia, oto mądrość, dla której 
poświęcacie jego radoś ć, .iego dobre chwile i czynicie 
z siebie głupców, niewolników głupstw~ . 

... epoka Moliera byla epoką przełomu, zmagania 
się nowoczesnego, kart ezjailskiego pojęcia świata z 
przeżytkami scholastyki, Molier nie przeczuwał może 
wspaniałego rozwoju, jaki osiągnie przyrodoznawstw o 
- a z nim medycyna - w przyszłych wiekach; ale 
przygotowywał potężnie grunt pokoleniom, oczyszcza
j ą c satyrą swoją pole z chwastów tamuj ących wzrost 
dobrego ziarna. Pod tym \v zględem doniosłość dzieła 

Moliera jest ogromna; a że mogło mieć ono i bezpo
średnie praktyczne znaczenie, niech nam posłuży za 
dowód ta enuncjacja jednej z po vag lei arskich: 
„Molier swymi drwinami z s0nesu i puszczania krwi 
ocalił życie więk s ze.i ilości ludzi niż Jenner wyna
lazk iem szczepienia ospy". Tak Molie'l· otrzymał z 
ust powagi lekarskiej nieoczekiwany dla11 zr: pewne 
dyplom luminarza medycyny. 

Tadeusz Żeleński Boy 

(Źródło: Moliar: „DzUeła". Pru:łożył, opracował 
wstepem opatrzył Tadeusz Żelel1ski Boy. Książka 

i Wiedza, Warszawa 1952. Tom VI, str. 355-359). 



Niefrasobliwa zabawa pod ważkimi pretekstami 

Swojego „Chorego z urojenia" l\'Io!ier zamy:Hił ja
ko niefrasobliwą zabawę ze śpiewami i wstawkami 
baletowym i, przy czym owe śpiewy i ta!lce są o nie
bo poważniejsze od właściwej komedii, utrzymanej 
w nastroju kąśliwej, krwistej i wesołej farsy. 

Ale myliłby się ten, kto by chciał obiekt prze
śmiewcze~o ataku Moliera widzieć w „Chorym z uro
jenia" tylko i wyłącznie w porachunkach komedio
pisarza ze współczesnymi sobie .,medykusami". Atak 
Malic-a przebiega na szersz~·m froncie, dotyka spraw 
głębszych, bardz.iej zasadniczych. Dla jego właściwej 
egzemplifikac,ii kpiny z medycyny są tylko jeszcze je
dnym klinicznym niemal przykładem schorzenia ogól
niejszego - a zalicza się doń kwestia stosunku mło
dych do starych, praw życia wobec sfery przestarza
łych poglądów, obyczajów i norm. W „Chorym z uro
jenia" Molier czyni więc obiektem ataku całą nie
poradność {pol·rywaną mitologią ) medycyny, ale i ca
ły anachroniczny ystem społeczny funkcjonowania 
i zakładania rodziny, jako też podobnie anachronicz
ny system działania prawa„. Owe to kompleksowe 
schorzenia systemu państwowego ukazał Molier {nie 
bez świadome.i tendencji) ad oculos króla. Wyrazi
cielem poglądów Moliera jest w „Chorym z urojenia" 
Bcrald, ale i Aniela; nie mówiąc już o Antosi. To 
Aniela wypowiada w komedii słowa, które można 

uznać za główną ideę utworu. Słowa te brzmią: 

„Przymus jest złą drogą do obudzenia w kimś mi
łości". 

A swoją drogą - kwestia szarlataóskich metod le
karskich w bija się mimo to w komedii na miejsce 

KRYSTYNA SZNERR 
reżyser sztuki 



MOLIER 

CHORY Z UROJENIA 
Przekład ; Tadeusz Boy-Żeleński 

komedia w trzech aktach 

o s ~ b y: 

AHGAN, chory z uroj enia Zbginiew Graczyk TOMASZ BIEGUNKA, JC--

BELINA, druga żona Ar- go syn, zalotnik Anie li 

gana Irena Hrehorowicz PAN CZYŚCIEL, lekarz 

ANIELA, córk a Argan a Anna Cellari Argana 

BEHALD, brat Argana Władysław Trojanowski PA N WONNY, aptektirz 

E:LEANT , zalotnik Anieli Karol Dillenius P AN WIARA, rejent 

PAN BIEGUNKA, lekarz Stanisław Poks ANTOSIA, pokojówka 

Osoby intermediów: Aleksandra Grzędzianka-Chamiec 

Helena Drzewiecka 

Stani1 w Poks 

Lesze Polessa 

Wiesł,\v Szewczyk 

Bogumił Zat011ski 

Stefan Posselt 

J,eon Łabędzki 

\Viesław Szewcz:yk 

Magda Radłowska 

Scenografia RYSZARD GRAJEWSKI Ueżyseria KRYSTYNA SZNERR 

Muz:yka RYSZAUD GARDO Asystent reżysera ZBIGNIEW GRACZYK 

Opracowanie choreograficzn e MAGDA RAD!OWSKA 



pierwsze, trafia do nas w sposób szczególnie dosadny 
i przekonywujący, zdaje się być ciągle na swój spo
sób ak tualna i ważna ... Bo trzeba zdać sobie sprawę 

i z tego, że - p omimo ni ezwykłego postępu nauki -
- wiedza medyczna w wielu pnypadkach ludzkich 
schor zeń i d olegliwości pozostaje nadal nieświadoma 

i bezradna; dość powied zieć, że współczesna medy
cyna nie jest w mocy wyleczyć kataru. Trzeba jed
nak przyznać na jej rzec:z to, że nie próbuje ona 
przynajmnie j, jak to ong i ś bywało, przybierać god
ności wszechwiedzącej, że ma odwagq przyznać się do 
swej bezradnośc i czy nieznajomości przyczyn jednego 
czy dlru giego schorzenia. I postawa taka bardziej 
jest wiarygodna i zj ednuj ąca, w zbudza więk sze za
ufani e n i± da'.vne sz. arl a t aństwo i ukry wanie stanu 
faktyczner~o za t::lj e;nn iczo br z.rni c1cymi formułkami i 
te m inami ł a : i1'1sk im i· Dziej:= s ic zu~ tak dl a tego, że 

o\vy t:h ni ezbadanych i ni 2oµ anu\vanych m etodami na 
ukowy mi obszur6w s L1bu~c i lud1k icgo ciał a i psyd 1i
k i jEs t rzeczywiście z k ażdym r ok iem m n iej; na placu 
zos ta ją jedyn ie te choroby, h tóryc h ludzk ość nie zdo
ł a ł a roz.szy fr owaC· i zwalc zy(: w c i ąg u całego swoj ego 
is tn ien ia . 

Zwyczajem swojej epok i Molier pr zeciwstawił cho 
robliwej m itomanii Argana zdrowy, ludowy rozsąd ek 

Antos i, na ty m za s a dzając istotne ogniwo konfik
tów or az fabula rnej intryg i kom edii. Ale .nie t ylko 
to - wprowadza bow iem ponadto bardzo subteln ą 

an n l o ['. ię między uroj on 'mi schor zen iami Argana (oj
ca) i cierpien iam i m:los nymi Anieli (córki Argana) , 
sam sympaty zuj ąc w.vrażnie z młodymi (Anie lą i Kle
antcm). Toteż wb~ciwym i u zdrowicielami głównego 

boha t r a st jQ s ic; w kom edii b rat Arg na Berald 
i pokojówka Antosia, powierniczka intymnego życia 

zarówno Argana ja k i Anieli. Lecz zwróćmy przy
tem uwagę , j ak wielk ą rolę w uru chomien iu nie jed
nej pery petii k om ediowej od grywa ni e tyl e bezintere
sowne uc zucie czy urojenie, co nader interesown e 
sprawy ma jqt kowe , sfera inter ów osobistych postaci 
scen i z.nych ... Wszak opaczni e p oj mowany inter es oso
bisty ma na oku Argan chcąc wydać córkę wbrew 
jej chęciom za Tomasza, syna doktora Czyściela; oso-

bistymi profitami kierują się także zarówno Czyściel 
aptekarz. Wonny, r e jent Wiara, jaki i druga żona Ar
gana Belina; pokrywają to tylko obłudą i umizgami, na 
które tak jest zwykle łasa ludzka próżność, a co 
przykład Argana potwierdza w całej rozciągłoś ci. To
też , jeżeli sprawa Anreli i Kleanta ma być w komedii 
rozegrana zwycięsko, musi się liczyć z tą cechą na
tury Argana i przewyższyć w grze stronę przeciwną. 
W tym względzie l\'Iolier trzyma się mocno wiedzy 
o życiu i psychice człowieka; ukazuj ąc słabe strony 
natury ludzkiej i społecznej , o ś mieszając je do szczę
tu, chce zarazem poddać je poprawie. Wyzna.ie przy
tem zasadę , że dobry i pods tęp , jeś li pr owad zi do do

brego celu. 
Należy j ednak mieć na uwadze zastrzeżenie l\'lolie

ra, które w dyspucie z Arganem w ypowiada w ko
medii Ber ald: „On (to znaczy Molier) nie z lek arzy 
się natrząsa, tylko ze śmieszności ich s7Juki". 

Jak się wspomniało na początku, ,,Chory z uro
jenia" został skomponow any pr zez Moliera .iako nie 
pretensjonalna, wesoła , zabawna farsa . Dzis i ej s z~· ko
mentator molierowskiego t ekstu może t ~:l ko zadumać 
się nad tym, jak wiele ważkiej , niezdezaktualizowa
nej treśc i może pomieśc ić ta forma teatru. która 
przeżywa przecież w ostatnich czasach swoją wyraźną 

niedyspozycj ę chorobową. Nied~· s poz~· cja ta jest, nie
stety. tak trwała i dotkliwa , że k ierownicy teatrów 
wręcz z l ękiem decydują si ę na w stawie ni e tego ga
tunku dramatycznego do r epertuar u ; a lęk t en wy
nika stą d, że współcześni aktorzy p o prostu utracili 
właściwą wymogom farsowym swobodę, lekkość i ko
nieczną naturalność gr y. I to nawe t na najwięks zych 

scenach. Co nie powinno wszakże oznaczać, że jedy
nie właściwą metodą postępowania powinno być cał

kowite zaniechanie prób wrzywrócenia chwilowo nie
d ysponowanego pacjenta do ży cia. 

Feliks Fornalczyk 



Kilka uwag reżysera ... 

Komedtia „Chory z urojenia" została napisana na 
cześć Ludwika XIV powracającego z kampanii holen
derskiej, uwien czonej zwycięstwem. Sztuka miała być 
odegrana w Wersalu w obecności króla. Molier pisząc 
ją wytyczył sobie trzy zadania: złożenie hołdu królo
wi, zabawienie go intermediami, tańcami i śpiewem, 

oraz zainteresowanie samą akcją. 

Jak wiemy do przedstawienia w obecności króla nie 
doszło. Pozostało dzieło „Chory z urojenia" zawiera
jące, opruc z same.i wla ~ :::iwe .i s1.tuki. panegiryk na 
cześć króla-sl oóce, intermedium w stylu komedii del'
arte, piosenki i taó.ce. 

W tr;ak cie pisania komedii o chon•m z urojenia, 
o jego chorobach i lękach, Molier stale przestawał 

ze śmiercią; Stracił niedawno swą pierwszą milnść 

Magdalenę Bejard, stracił dwóch maleńkich synów, 
sam był ciężko chory - grając Argana umarł. 

W te.i rubasznej komedii stale mówi się o śmierci. 
Motyw śmierci występuje \Vielokrotnie, ukazany w 
ten sposób , że budzi wesołoś ć. 

„Chory z urojenia" podlegał rozmaitym transfor 
macjom w ciągu swego teatralne o żywota. Dla jed
nych by ł okazją do efektów czysto far sowych; Vol
taire określał „Chorego" mianem farsy. Dla drugich 
ważniejszy był wątek dramatu rodzinnego. l'{cforma
tor sceny francuskiej Gaston Baty w roku 1932 ro
zegrał „Chorego z urojenia" następująco: akt I, ko
mediowo, akt II w stylu tragedii mieszczańskiej, 

akt III jako dramat z pewnym podkreśleniem makab
ry i towarzyszeniem :żałobnych pieśni. Stanisławski 

wielki reformator sceny rosyjskiej, grając „Chorego 

ł 

z urojenia" chciał zachować pewne cechy autentycz
nej choroby Argana. Jak 8am twierdził nie był to 
eksperyment udany. Inscenizowano „Choreeo z ur~
jenia" z pietyzmem dla nieżyjącego autora: w chw1.~ 
li, '"'dy aktor \· ymów:ł „iuro" - w czasie pron~OCJI 
na d 0 k tora, kie dy to Molier na scenie zas labł robiono 
minutę milczenia i przerywano w tym miejscu spek
takl. Wydaje się, że był to hołd, który nie znalazłby 
uznania u autora. 

Przenikanie elementów dramatycznych i farsowych, 
sytuacja Anieli bliska melodramatu i zapożyczony 
z komedii dell'arte chwyt pn.ebrania Antosi, słowem 
i drarnat i farsa i komedia dell'arte tworzą z Cho
rego z urojenia całośe bardzo narri , żyjącym w ~r~~ 
giej połowie XX ,,vieku, bli ską. Jeszcze tr zyd:1esc1 
l::i t tern u krytycy pra'.'n ,li oczyścić utwór z niep0-
trzebnych wtrdów zapożycwnych z włoski go teatru· 
Ich zdaniem intermedium z Poliszynelem, przebrani ~ 
Anlosi - to fragmenty obniża.i<ice walor szlul;i, od
bierające jej n ~1t ur:ilistyczne prawdopodobiei1st\\"O ... 

\V nasz.ych czasach przeżywamy renesans komedu 
dell'arte, coraz ·więks zy budzi ona podziw, coraz 

większe zainteresowanie. 
Oscylacja pomiędzy makabrą, a clownadą jest nam 

znana z utworów współczesnych pisarzy Becketta, 

Jon sco i innych. 
M istrz Molier w jedynym dziele potrafi zawrzeć 

dogłębną prawdę o człowieku i jego słabostkach, 
panegiryk na cześć tego, który w jego epoce był 
wielki i potężny, clownadę w stylu rozkwitającej w 
jego czasach włoskiej komedii i zmysłowy liryzm 

w piosence. 
Bogactwo form i ich wzajemne przenikanie wyda-

je siG ważne, istotne w tej sztuce. Daje ono bujniejszą 
formę widowisku i ciekawszą lekcję o nas7.ych sła
bostkach, gdy zamiast oclrzu ać pewne fragment.y 
zachowujemy dzieło Moliere'a tak, jak zostało napi-

sane. 
Zespół Moliera był zespołem wędrownym, grano 

w Paryżu, grano w miastach i miasteczkaclt, pod go
lym n;ebcm, w pałacach. hndach jarmarcznych. Te
atr Gnieżnienski jest także takim teatrem, który 



ukazuje swoje spektakle rozmaitym widzom, prze
nosi się do miast, miasteczek i osiedli wiejskich. 
Inscenizacja i scenografia naszego przedstawienia 
jest aluzją do teatru objazdowego epoki Moliera. 
Chcąc pozyskać widzów Moliere, poświęcając sztuke 

takiemu zda się p onuremu tematowi, potrafił ich ru: 
baszn'ie zabawić, stworzył arcyzabawne sytuacje, za
rysował postaoie śmieszne i pożałowania godne za-
r azem. 

Nie szczędźmy mu przd o ś miechu, na którym mu 
zależa ło i k lóry patrafił wywołać nawet własnym 
kosztem. 

Krystyna Sznerr 

KRONIKA 

6 listopada - „Cudzoziemczyzna" Aleksandra Fre
dry w Wałczu jako część artystyczna akademii z ok a
zji 50 rocznicy Wielkiej Rewolucji Październi lrnwej. 

7 listopada - „Cudzo2ltemczyi1n a" w Chodzie ży dla 
szkól zawodowych jako część artystyczna akademii 
z okazji 50 rocznicy Rewolucji Pażdziernikowej. 

7 listopada - Teatr Propozycji wystąpił w Klubie 
MPiK w Gnieźnie z „Kochankiem" H erolda Pintera. 

8 listopada - „Cudzoziemozyzna" dla uczniów Li
ceum Ogólnokształcącego jako część artystyczna aka 
demii z okazji 50 rocznicy Rewolu cji Paździ ernikowe.i . 

9 listopada - „Cudzoziemczyzna" dla pracowników 
Zakładów Roszarniczych „L enwit" w Witaszycach 
jako część artystyczna akademii z okazji 50 rocmicy 
Rewolucji Październikowej. 

11 listopada - gnieźnieóska premiera komedii 
Aleksandra Fredry .,Cudzoziemczyzna". Ot r zymano 
życzenia i kwiaty od Prezydium Miejs·kie.i i Powiato
wej Rady Narodowej w Gnieźnie. 

16 listopada - „Cudzoziemczyzna" w Śremie jako 
część artystyczna akademii z okazji „Dnia Nauczy
ciela" . 

18 listopada - „Cudzoziemczyzna" w Wągrowcu 

jako część artystyczna akademii z okazji „Dnia Na
UC-1'.yciela". 

19 listopada - „Cudzoziemczyzna" dla pracowni
ków PGR w Sokołowie, pow. Września. 

20 listopada - „Cudwziemczyzna" w Kole z okazji 
„Dnia Nauczyciela". 

4 listopada - spektakl dramatu „Na dnie" Maksy
ma Gorkiego w Mogilnie jako część artystyczna aka-



demii ogólnomiejskiej . Obecni byli przedstawiciele 
\-..lad z par tyjn ych, pa;'1stwowych i społecznych. Po 
paecl ~tmv ica:u wu~c zcno ak torom kosz i wiązanki 

kwiatów . Pr z.0 c1 spektakh:rn odbyło się w PDK spot
J:a(iie Zl1 3J,Jó l t z ki r \ nictwem Dom u 1-::ullury i przed
sta\•:i ci clam i \Vlacl z miejscowych. 

12 listopada -- „Na dnie" w Grud zi<1dzu w ram:1c h 
Dek dy I ~ ultury Hadz,i .:c:kiej . Po spekt:.1klu dd,:;g cja 
S póldzieln i Pracy „W is la" wrc:czy la a1, tr;rorn ko _; z 
kwial11w z p '1m i:.;t knwq paterą. Pr z.cd spcktaklen1 o 
gotlz inie 17 oclby!a siq kutl fsrencj~1 pra:;owa. 

23 lislop ,1 cla - „Na dn ie" dla Zalogi „Por··,·lanJ 
i Por celitu„ w Chod z.iel.y z ol:Jzji 50 rocznicy ·d~wo

lucji Pm:d z:iern iko\\ e j. r zed spekL1l, lem clyr i: ld,Jr 
Jan Perz wygłosił pr elekcj ę na tcmut twórczo śc i Ma 
ksyma Gorkiego oraz dram atu „Na dnie". 

25 listopada - premiera s·zt uki Jarosława Iwaszkie
wicza „Kosmogonia" . Na pr zedstaw ieniu premiero 
wym był obecny autor s1 tuki. Zespól otrzymał życze
nia i kwiaty od Wydzialu Kultury Prezydium Woj e 
wódzkiej Rady Narodowej w Powaniu oraz Prezy
diów Miejskiej i Powiatowej Rady Narodowej w 
Gnieźnie. Po spektaklu odbyło się spotkanie zespołu 

z autorem. 
27 listopada - „Na dni e" w Gostyniu dla uczniów 

Liceum Ogóln oks ztałcą cego. 

12 grudnia - „Na dnie" w Szczypiornie dla sJ.u
chaczy Szkoły Straży Więziennictwa. 

15 grudnia - „Na dnie" w Obornikach . Dochód 
z przedstawienia przez.nacz.ony został na rzecz budo
wy pomnika Mieszka I i Bolesława Chrobrego w 
Gnieźnie . 

18 grudnia - .,Na dnie" w Pile. Przed przedsta
wieniem dyrektor Jan Perz wygło sił prelekcję na te
mat „Maksym Gorki i jego twórczość" . Po spektaklu 
odbyło się spotkanie okolicz:nościowe. 

21 grudnia - przedstawienie komediofarsy Zdzi
Eława Skowrm'lskiego „\V czepk u urodzona" dla pa
cj entów Sanatorium PKP w Chod z.ie:1.y. 

30 grudnia - „W czepku urod zona" dla pacjentów 
i pers Jnelu Szpitala dla Psychicznie i Nerwowo Cho
rych w Dziekance. 

r „ 

• 



31 grudnia - „W czepku urodzona" w ramach im
prezy „Sylwes ter w Teatrze". Po spektaklu aktor 
Edmund Derengowski jako kominiarz złożył widzom 
serdeczne życzenia noworoczne. Z balkonu posypały 

się konfetti i serpEntyny. Licznie zgromadzona pu
bliczność gorąc:i•mi brawami podziękowała za przed
stawienie oraz za życzenia. 

31 grudnia - W kronice kulturalnej Dziennika Te
lewizyjnego nadano wywiad z dyrektorem Janem Pe
rzem, zdjęcia ze sztuki „Matka Courage" B. Brechta 
oraz fragmenty „Cudzoziemczyzny" Al. Fredry. 

4 stycznia - Rozgłrunia Poznailska Polskiego Radia 
nagrała fragm enty „Na dnie" M. Gorkiego, „Cudzo
ziemczyzny" Al. Fredry, „Kosmogonii" J. Iwaszkie
wicza oraz „Kochanka" H. Pintera. 

Kierownik Muzyczny 

RYSZARD GARDO 
Przedstawienie prowadzi 

Harald Klemenz 

Kontrola teks!u 
Leokadia Szajda 

Kierownik Techniczny 

JOZEF POLEROWICZ 

Pracownia krawiecka męska 
Stanisław Parulski 

Pracownia krawiecka damska 
Melania Plucińska 

Pracownia stolarska 
Witalis Strzelecki 

Pracownia fryzj.-perukaraka 
Alfred Szablewlca 

Pracownia malanka 
Tadeusz Białklewlca 

E 

Pracownia elektryczna 
d w a r d Z11lew1 k I 

światło 

J e r z y Dolata 

Pracownia tapicerska 
.Józef Białczyk 

P rncownia ślusarska 

1'rancl1zek 01lń1kl 

Rekwizytor 
Leon Wolny 

Brygadierzy sceny 
Stefan Wichniewicz 

Feliks Nawrocki 

Kierownik Działu OrgRnizacjl 
MARIA CHMURZANKA 



Cena zł 3,-

Dział Organizacji 
przy.imuje znn1ó\\'ienia zbiorowe na bil e t.y wr.tc;pu 

w i:;odzinarh o<l li do 14. 

Kasa Teatru czynna 
w czwartki, piCJtki, sob oty i niedziele 

od 1 O do 13 i od 16 do 19 

Odbiór bi10tów abonamentowych 
od poniedziałku do środy. 

Informacje telef. 22-IH I 22-92. 

Czlonkowie Towarzystwa Miłośników Teatru 
korzystają ze zniżki indywidualnej. 

Paf1st· ·owy T c:1 tr im. Aleksandra Fredry w Gnil"!nle 
prowadzi 

wypożyczalnię i sprzeda! 
tekstów scenicznych oraz kostiumów 

dla amatorskich zespołów teatralnych 

Projekt afisza 

TADEUSZ PISKORSKI 

Zdjęcia do utukł 

GRAŻYNA WYSZOMIRSKA 

G.Z.G· Gniezno - 3000 zam. 2320 12 67 A-·14/564 

Kierownicy zespołów amatorskich, 
01·ganizac11 społecznych i stow ar 1.y

szeń kulturalnych! 

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Kul
tury i Sztuki, Związek Teatrów Amatorskich, Zwią
ze:: Młod7.ieży Wiejskiej, Tygodnik Kulturalny i ty
gonik „Zarzewie" 

Konkursem pod hasłem „Bliżej teatru" - trwającym 

od 15 września 1967 r. do 15 kwietnia 1968 r. 

Państwowy Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie udziela 
porad repertuarowych i reżyserskich i uczestniczy 
w spotkaniach oraz wypożycza kostiumy, dc>koracje, 
rekwizyty i suuki teatralne. 

Zwracajcie się do nas; nasz adres: 

Państwowy Teatr im. Al. Fredry 
w Gnieźnie 

ul. Chrobrego nr 32 

Pomocą i radą służą również nasze zespoły, gra
jące w terenie. 

Przez udział w konkursie przyczyniamy się do roz
kwitu kultury I sztuki w Polsce Ludowej, 



W repertuarze 

ALEKSANDER FREDRO 

CUDZOZIEMCZYZ~A 

IV!Al\:SYM GOR KI 

N A D N I E 

JAROSŁAW IWASZKIEWICZ 

KOSMOGONIA 

FRYDERYK HEBBEL 

!',I ARIA MAGDALENA 

Następna premiera 

IGNACY KRASICKI 

KROSIESKA 


