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ZTERY \\ illKI IIEOlff 

• e mo;.:r;a oczywiście upatrywać źródeł te 
atralnego g niuszu .1oliera i Szekspira w ich 
r l:mi ślnlcz m rodowodzi , ale na pewno jędr
na ć I kn •i tość f h ztuk ma związek z mic-
zcz. ńsklm środo I Idem, z jakiego pochodziJi 

obaJ autorz). Nel prz( omie XVI i 4·vn wicku 
i gu ieku XVI! mieszczanstwo jako 

poł cum prz Ż) \t; n okres rozkwitu i roz
Coś z t j pr żnoścl swojej k lasy pn:c
'z ~pir i wlicr swoim dziełom ce-

mczn m ktore zawojo\ •, ly ówczesną publicz
no ć i \ . zł • zw ·cl „ko z konkurencyjnej walki 
ze sztukami WYXaflnow nych, wylwol:'llych d ra
maturgów, hl biaj cych gustom arystokracji . 

• ie l) chana t a ralność sztuk obydwóch no
\\ nlorow cenj wiąże ~ię przede w·zystkim z 
tyn]., ze nie o iczall ę oni wyłącznie do 
roli autorów. ObaJ byli równocześnie aktorami 
i rd e ml, dzięki cz mu poznali wszystkie 
tJ mni e praw rządzący h :tyciem sceny te

ich sztuki są t ak na 

K żdy no\Vntor mu i się pr;zcdzicrać przez za
pory .zastarzałych gust w i nawyków. Molier 
zdobywał la ·ę dl swoich komedii w epoce. 
\\ k ór j Franc , -0bd rzul kultem klasyczn.i 
tragedię. • 1 I u1 eh sławy poczywał wów-



ze, naj-

rch, m / 

1 „ iko-

dr m". Zarowno m fnr~a „Zakoch, ny do
ktor" (nie tely nie zachowane I dziś nikomu 
nil'znana), jak f wykonawca roli tytułowej -
1"nli r, odni 'li pełn · triumf. Tuleń tej pamięt

nej premiery. dz.icr1 24 października• 1658 roku 
tal i<: pocuilkiem nowego okr su w ż ci 1 

Moll ra i progiem riowej epoki w historii roz~ 
w ju komedii no ·ożytnl!j. Wyraźna życzliwo~~ 
i mpatia mlod go króla gwarantowała nic 
• lk<>' byt Molierowi i jego trupie, nic tylko 
t.ilą lę (naJpierw obok Luwru w sąsiedztwie 
p rtam nlów królewskich. a potem w łynnym 

P 1. i -RoyaH, ale przede wszy tkim stanowll'l 
moraln zapll'czc v: konflikiach z możnymi 

:vrogami, którLy ezuli się dotknięci złośliwym 

do ~·cip m mo1iC'row kim Bo też 111e oszczędzał 
ich autor kom dii, ukazujących zwykłe ·wnd 
luclz.kil' 'I 111 zwykl o tr. m i prz jrzystym 
r: unku. V. ród zawiści konkurencyjnych pi-
arz. i ze połó• · aktorskich, ~·śród pisków o
brażon. eh dnm dwor kich, ar ·stokratów i du
chown eh po\ ają w latach 1659-1663 • .Po

' h.-wlntni le", „Rogacz z urojenia'', 
mę"•> ·• K iężniczka EHda'', , .• 'atręt:1 ·•, 
1on" „lMprowilacja w '\\'ersalu", „Kr ·

' k zkol..v żon". Dwie ostatnie pozycje b ły 

pr bą zupełnie now J formy teatralne;: była to 
c ni zna odpm: rf('dź na pel n wściekłości at..ikl 
r ) czn moli rO\V kich przeeiwnik(iw, którz • 

p , gn c znl zez ć nicbC?.pi cznego kpiarza po-
!.I\ aU ię w vch plotkach i oszczcrsh ach 

do zamachu nie tylko na pokój rodziny Molie
ra, all' naw t ra ~c o wol'lość o obist.1 i życł . 
\\ w zy tkich tych peryp tlaeh Ludwik XIV 
'"·cl ~· I ku pisarzO\\ i pomocną rękę ratują 

o wym autor tet m. 

Wre ze:i w tej du zn j almosf rze intryg i 
pi kow "'·buch bnmba: \' 1664 r powstajl' 
ł ·nn · , S\\-i<;to zek. cz ·Ji Tartuf". Zaledwl 

trz)I akt~ t J kom dii spróbował Molier poka
z ć 1. kawemu monar.zt> I pałacowemu towa
rz twu .. Swu~toszck" - to już nic żart i kpina. 
To pi ki lni<> zjndliwc> napic:tnowanil' hipokr ·-

Ji d uli o o I i obl śn j obludy d we ó \ 
ktorz · p r W< nem rz k m j swiąlnbliwoścl 



Adam Ci1pria11 C RG ), • • • (l.IJnWISJ 1J. 
( z ll ktu). 

Od lewej: Wladyslaw Bulka (TOMASZ DIA
FOIRUSJ, Adam Leśni.ou•ski (PAN DlilFOJRUSJ 
Izabella Bilska (ANTOSIA), Adam Cyprian (AR
GA '), Dag11y Rose (BELINA), Ryszard Fisch.bach 
(KLEANTJ, Elżbieta Szmoniewska (A GELII{ ,. 
( ·t> :na z II aktu). 
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f:lżbi ta S4rn 1e1 ska 
Fischbuc/I (KLEA.'\"'l'). 
( c no z II aktu). 

ciągnęli dla siebi€' ·szelkie mozli · · korzyści 

T. ldcl1 d wotów m bral owało nc1 dworze 
Lud\\ik .·rv. W pałacu Z<mrznlo„. a wsadzie 
„udl.'r.1: w :-;lol, a no:iycc SJ<: odezwą". 'ikt z 

burzan. eh nic chciał widzieć. ::c obok ataku na 
obludc: świc;toszków . iolier dal w swej komedii 
wyraz szncu:iku i pełnego poparcia dln ludzi na
prawdę głęboko wici;ząl·;ch, uczciwych, nie cz,·
niących z rl'ligii przedmiotu handlu i kalkulacji. 
- Pod naci. kicm arcybiskupa paryskiego król 
musiol wydal· zakaz wystawiania „Swięto zka". 
Chociaż fanatycy grozili pisarza\ i katem i ·tn
s m, Molier nic skapitulował i nic spokornia!. 
Korz.} stając z cichego zezwolenia legata papie.s
kiego kardynała Chigi, pópularyzuje „Tartufa" 
w formie czytanej na ucztach i zebraniach w 
prywatnych salonach. l\Ialo lego. Pisze zuchwa
łego „Don Juana", piętnując tym razem b1ez
k rnc podłości uprzywileJowancgo swym ary-
lnkratycznym pochodzeniem młodego panka. 

Znowu ściąga na siebie lawinę napaści auten
tycznych . obowtórów Don Juana i musi sztu
kc: W) cofać z sceny. 

I znowu otrzymuje dowody :życzliwości kró
lewskiej. która okazan, w iormie „dotacji" !i
nanc:owej dla zespołu była przede wszystkim 
moralnym poparciem dla p'isarza. A pisarz brnie 
ddl j. W „Miłości lekarza" (1665) wydllje 
wojnq O\\'czesnCJ medycynie i żerującym 11'1 
ciemnocie ludzi med) )(r,m. Do licznego tlumt1 
przeciwników przechodzą więc teraz lekarze. 
\ re zcie opuszczają Moliera nawet dotych
cznsowi przyjaciele i współpracownicy: Racin<:? 
od ii r mu swoJ sztuki raz m z najładniejszą 
aktorką, a muzyk Lulli usiłuje pozbawić go 
la ki królewsldC'j. Młodziutka, gorąco prz z Mo
li ra kochana i ni kochajqca go żona szuk.1 
rozrywek u boku dwor. kich panków. a prze
wlekła choroba płuc rujnuj powoli organizm. 
W.tedy powstaje na pól dramatyczny „Mizan
trop"(l666), a po nim przezabawna farsa „Le
karz mimo woli" oraz szereg lekkich rozrywko
W) eh ut\\orów dla uciechy monarchy i jego 
pr.1:y jaci• ł. W 1Gfi7 r. udaje le: i\Inli rnwi prze-



ciem ze sceny. 

rącą wdzięcznsi: I tv;orzy 
tworów. a wśrod nich 
szlachcicem", „Szelmo tw 
„lJezonc bialogłow1 ' \1G72) 

Od lewej: 1zebc1!a Bi1sku {ANTOST ), Adam 
~ypr1a (ARGA 1), Ry. "'ard S- r •ni r • 

(BF.R LDJ. \ c n z lil ktu1. 



rzy z~ 1 mu w pracy ca lego życfa. roz-
t rzygnąl n momencie śmi r i Będ< c już 

beznadziejni chory, Molfor plszc ko
medię. w kttircj taje do ostatniej roz
prawy z medycyną i lekarzami, a poprz z 
nich - w śmiercią. Iżby to tragiczna roz
prawa mogla się zmieścić w ramach ko
medii. czyni swego chorego ,,chorym z 
urojC'nia'' - ale mógłby on tak amo b\·{: 

napra\ •dę l'horym, nic zmicnllob • to ~ie 
i tolnC'~O. Ta komedia j st kom dią cho
roby, komedią śmierci: jc-l ona zarazem 
jednym z naj•ilnie;szych przcja\\'<iW nie-
amowitcgo wręcz gcniu zu komiczn "O 

1\Ioliera. 
:Molier gra główną rolę. „chorego z uro

jenia", Argana. Gra trz • razy z rzędu, 

dnia 12, 13 i 14 lutego 1673 pri:cmaga3ąc 
wla ną niemoc i chorobę. Powodzenie b\ ło 
wielkie. W dzień czwar ego prz d ta\\~i -
nia. 17 lutego, czul się bardzo laby. Ra
dzono mu, ab~· nie ~rai; al nie chci, ł 
odwoła(- przC'dstawienin. W o t.utnim ba
l ci • w eh vili gdy w czasie „promncJl 
dokt rskiej" wyma\\iał słowo JURO, o
mdlał: zanic,iono go z se ny do domu 
Zażądał sakramentów. Dwaj księża, po 
ktorych posłano w pośpiechu. odmówili; 
trzeci przybył 2a pófoo. Tok samo od
mówili swej pomocy lekarz . ktor Ba
ron poszedł oznajmić o śmierci krfilowi, 
który racz:·J objawić w·au z nic. 

Proboszcz parafii opierając się na ów
cze iym prawie kościelnym, które bro
niło wiatyku „ludziom niegodnym, takim 
jak lichwiarlc, nierządnice, aktorzy, o il 
nie dopełnili spowiedzi i nil:' clnll zadoś<~
UCZ) nienła za swój publiczny W) t pck" 

0dmówi1 pn"rz bu. Trz> dni trw ły 
pert ktacje. Wrc'zcie wd odważ. 

i iść upa ć do nóg króla. Ostateczn;e, dzi~
ki inkn •rncji monarchy, pozwolono n<1 
pogrzeb pod · ~·arunkiem że b dzi naJ-
kr mni j Z), o zmroku, b z z dnyt h uro

cz_ tych obrzc:dów. 

W nocy 21 lul gJ r ku 167a prz n1c
sionn ciało zmarhgu ,.Jana Hapt~·sty Po
quelina. lapk<'ra i p11kojo\\·c;1 .I K :\I ' 
(lak okr śla :\Toli r.:i akl zgonu i b~ (; mo
ie te tytuły pomogły w uzyskaniu bodaj 
takil'go pogrZŁ·bul na l'l111 ntarz św .Jnzrf.i 
Tłum był wielki l zachowywał ·ii; \\ r -
go: poradzono wdowie, aby roz.:rzucila mu:
dz.y lud nieco pieniędz; . .. , 

Nikt dzi iaj nie pamiGtn nJzwi k t. eh, klrirl. 
odmówili konającemu p1sanmwi pomocy lekar 
kiej i pociechy religijnej. Nazwisk MOLIERA 

zna cały świat. i ·a przekór ws:i:y lkim intrygom 
i . piskom jego komedie okazały ię nieśmier
telne, Minęło prawie trzysta 1at od jC'go śmier
ci, a trzysta parC'dziesiat od czasu pow~tania 
jego pierwszych fars. I oto :\lolier ni ~chodzi 
z afiszy teatralnych. 

W naszym teatrze ukazało sii;- je •o na:i:wi:.;ko 
JUi. tnykrotnie: .. Lekarz mirno v. oli" w 1949 r. 
„Grzegorz Dyndała'' w 19:'il r„ i „!Jon Juan· 
\\' 1957 roku. Obecnie ukazuj 'm~ nao;:i:ej pu
l>liczno~ci o::;tatnlą ztukc; , kriilt.:w:kilgo tapicera 
i pokojowca", kl1'1nj dowl'ip i wdzięk nie po
zwala uwierlyć, że pisał j<\ czlowi 'k stojąc' 
clo. lo\1·11ic na progu 'miC'rci. k.k.c 

Od lewej: Wiktor Fronczy · (PAN PUHGO:V) 
Adam Cyprian (.-1.HGtl.V). Henryk Tarczykowski 
(PA.V FLEURA.VT). (se n 7. III nktul. 



CE:-.JA ZL 2.-

REPERTUAR BIEiĄCY 

Srr na tłramatyczna: 

ZIEI ONE HĘF_\.WICE T. Karpowicz 

1'0\\'HOT ,\I CFSTY - A. M. Swinarski 

Srrna lalko\, ': 

I W.\.J fA~1 EKTYWI - J. Zlonicky 

LISTO;"\O<;Z STE:\.IPELEK - K. Capek 

W l't!ZYGOTO\VA:SIU 

Srrna uramat~·r:ma: 

OST \T;:.,r ··1'HZAL - A. Sałyński 

DL. l ZF ,Q Zi\HAZ TRAGEDIA -

- R. Niewiarowie?. 

• 
Sl'!'ll:t lalkowa: 

l'HZYDH< lŻK A - H. Januszewska 

Opracowanie literackie programu: 
Krystyna Konopacka-Csala 

Oprncm\ani<' "raficzne -- Zygmunt Smnndzik 

Opol t">;tt t5CO ().J ł'~' 


