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MOLI ER.E (właściwe nazwisko Jean-Baptiste Poquelin ur. 15 I 1622 w Paryżu 
- zmarł tamże 17 li 1673 r. - Największy komediopisarz Francji) (Minia
tura z XVll w.) 

STANISŁAW MARCZAK - OBORSKI 

MOLIERE 1622-1673 

(fragmenty) 

Właściwe nazwisko: Jean Baptiste Poquelin. Najsłynniejszy 
komediopisarz w dziejach scenicznych. Był także aktorem i dy
rektorem teatru . Po kilkunastu latach tułaczki po prowincji 
trupa prowadzona przez Moliera osiadła w Paryżu \ r. 1658 
i zyskała poparcie Ludwika XlV, który swą możną protekcją 
osłaniał komedianta, zuchwale atakującego błędy i wypacze
nia ówczesnego życia. Oficjalny tytuł Moliera brzmiał: „Tapicer 
i pokojowiec Jego Królewskiej Mości". Śmierć miał aktorską: 
umarł grając „Chorego z urojenia". 

Molier rozwinął tradycyjny rodzaj widowiska komicznego, 
opartego na niewybrednym humorze sytuacyjnym, i nadał mu 
godność komedii charakterów, mieszcząc w niej prawdę i wyra
zistość studiów psychologicznych iwięroszka, libertyna, skąpca, 
mizantropa, snoba, zazdroo'nika, kokietki, hipochondryka, nie
szczęiliwie zakochanego - itd., itd. Był wielkim realistą, mo
delował swoich bohaterów na wzór żywych ludzi i ukazywał 
ich na barwnym i wiernym tle rzeczywistych stosunków, - ale 
zarazem tak potęgował i uogólniał dominujące cechy charak
terów, że stawały się one ponadczasowym, ogólnoludzkim 
obrazem przywar i słabości człowieczych. Sztuka Moliera była 
aktem walki przeciw głupocie, zacofaniu, obłudzie i podłości, 
stanowiła zawsze świetny i kipiący żarem argument na rzecz 
postępu. Jego my~! nawiązuje wyraźnie do krytycznej i laickiej 
filozofii znakomitego humanisty XV[ wieku, Montaigne'a. 

Boy-Żeleński, słusznie nazywany ambasadorem literatury 
francuskiej w Polsce był jednym z najzasłużeńszych u n:is pro
pagatorów Moliera, uważał go za „pisarza najbard:::iej - obok 
Shakespcare'a - leatra/11ego". 
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W Polsce Molier, obok Shakespcare·a i Fredry należy do 
najczęści·:j obecn ie grywanych i najlepiej znanych klasyków.
Pierw sze wiadomości o jego W),Slawianiu u nas datuJ<! się JUl 
od 1687 r„ kiedy to w pałacu Leszczyńskich w Rydzynie pok a
zano ,J\lies::c::a11i11a ,1:::/achcicr.'111··. \V 1707 r. „/-'ocie.cne wy
k wi11tnisie" zostały przetłumaczone pt.: „Komedia paryska„. 
Przekładała też Moliera „f>ierws::a dr11111atopisarka polska·· 
Urszula z Wiśnicl\\ ieckich Radziwiłłowa. Pod koniec XVIII 
wicku przyjął s ię obyczaj osadzanicl akcji i postaci rno!iewwskich 
" nadwiślańskim krajobrazie, \\· Cl Ylll celo\\ al i: F ranciszek 
Bohomolec, Francis1ck Zabłocki, Wojciech Bogw,!awski, Jan 
Baudouin. W następnym stuleciu tłumaczyli francuskiego kla
>yka m. in. Ludwik Osiński , Zygmunt Sarnecki. Lucjan Ry_~cl. 
X X-wieczne, cz.:;sto kongenialne przekłady całego Mohera 
dał Boy-Żelc1\sk i. 

! , I'r=1·n·odnik J nlirufrn" \V yJ . . .l\kRl ' ' , \\' urszawa. 1964 ) 
Swni, fa w .Hi; r1 : llk-Obonk i 

„CHORY Z UROJENIA" JEGO AUTOR 

(Fragmenty) 

Po „Uczonych bialoglowach" Molier zamilkł prawic na rok. 
Czul się coraz bardziej cierpiącym i słabym, a przy tym zabra
kło mu może jego zwykłej podniety twórczej: król z dworem 
bawił na zwycięskiej wojnie w Holandii. Na jego powrót dopie
ro, z początkiem r. 1673 Molier przygotował nową komedię 
p.t. „Chory z urojenia". Lecz nieporozumienia, jakie wybuchły 
między Molierem a Lulli'm, dawniej jego stałym współpracow
nikiem, nic dozwoliły wystawić nowej sztuki na scenie dwor
skiej. Do opracowania muzycznej części swej nowości powołał 
Molier muzyka Charpentier'a, nie chcąc pomocy Lulli"ego, 
który coraz zachłanniej odbierał mu łaski Ludwika XIV i do
kuczał złośliwymi szykanami. W sporze tym król nie oświad
czył się na korzyść Moliera. Ludwik XIV powróciwszy do Pa
ryża nie wyraził po raz pierwszy chęci oglądania nowej komedii. 
Molier musiał popsrzestać na wystawieniu „Chorego z urojenia" 
jedynie w swoim teatrzc,z gdzie odegrał go po raz pierwszy dni 
I O lutego 1673 r. Stąd może pierwszy cień smutku, jaki pada 
na tę wesołą karnawałową farsę, gdyż „Chory z urojenia" 
jest w zamiarze Moliera wesołą komedią w rodzaju „:\!fiesz
c;:anina s:::lachcicem"", a nawet ją w pewnych szczegółach przy
pomina. 
Dość ubogą w zasadzie fabułę swej nowej komedii wypełnia 

Molier powiedzeniami, typami, scenami o karykaturalnym 
rozmachu. Przez cale trzy akty uwija się po scenie Antosia , 
najruchliwsza i w swym zuchwalstwie może najzabawniejsza 
ze wszystkich subretek Moliera, rozdzielając dobre rady za
kochanym a szturchańce w bok wiecznie obumierającego Ar
gana: wszystko, jak chce tradycyjna gra sceniczna, wśród mnó
stwa figlów, podskoków i wybuchów niepowstrzymanego śmie-
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chu. Do typu farsy należą też świetne okazy cia ła lekarskiego, 
ojciec i syn i rzadkie swym komizmem sceny, np. scena przez
naczonego Anieli młodego Tomasza. A zaś w intcrludiach 
sztuki tak jak ją wystawiono za czasów Moliera, szalał jeszcze 
na scenic cały karnawał z Poliszynelem i jego konceptami, 
z tańcami i śpiewami Cyganów, wreszcie z ową przesławn<l pro
mocją doktorską Argana. 
Przemożny śmiech, jaki budzą te sceny tak wyj<\tkowo ko

miczne uprzedza i zagłusza w widzu wszelką zdolność do re
fleksji, zabija nawet świadomo~ć, że w tych scenach odbijają 
się raczej smutne strony życia. Smiejemy się patrz<ic na 1ibraz 
środO\v i-ka rodzinnego w rozkładzie, na egoizm ojca, kłamliwą 
czułość żony i złość macochy, która dla brudnych celów od
wraca uczucie ojca od dzieci. W tych warunkach dzieci pozo
stawione bez opieki rosną samowolnie jak Anielka i mała Lud
wisia, przedwcześnie wykrętna i przebiegła. Sam Argan leczący 
się tak uporczywie z nie istniejących chorób jest żywiołowo ko
micznym. Molier, który jak wiadomo przez całe życic nie omi
nął sposobności przypięcia łatki medycynie i lekarzom, tu 
w swej satyrze dochodzi niemal do syntezy. 

Molier nie lubił i nie cenił lekarzy. Od czasu swych pierw
szych scenicznych wystąpień , począł ich ośmieszać („Latający 
lekarz'') i przez er.le życi': toczył zawziętą walkę z ciałem le
karskim i to bronią najgroźniejszą -- śmiechem. 
Koroną niejako tej działal ności antylekarsk icj jest „Chory 

z urojenia". W komedii t1;j satyra na medycynę dochodzi do 
jakiegoś niebywałego rozpętania, w którym komiczna werwa 
Molii:ra wa lczy o lepsze z jego zaciętością względem tej nie
szczęsnej nauki. A jednak chwilami głośny śmiech z rzekomych 
p rzypadłości Argana urywa się nagle, by ustąpić miejsca uczuciu 
lit sci, czasem nawet niesmaku, o jakie przyprawia nas jego 
postać. zie.ie się to zwłaszcza w chwilach, w których uderza 
nas wyraźniej myśl, że Argan jest - Molierem. 

Pisząc „Chorego z urojenia" Molier był chory ... Zapadł po
ważnie na serce i chorobę płuc. Już nigdy nie miał powrócić 
do zdrowia. Wkrótce do tych cierpień dołączyła się jeszcze nic· 
moc żołądka, tak, że mógł się odżywiać tylko mlekiem. Zawsze 
zaś prześladowała go hipochondria, z wiekiem coraz silniejsza, 
choć bronił się przed nią z całą świadomością jej niebezpieczeń
stwa. Zdaniem dzisiejszych lekarzy „Chory z urojenia" jest 
świetnym opisem i obrazem hipochondrii. W Argana więc 
i komedię jego urojonych cierpień Molier włożył swą własną 
i prawdziwą chorobę. Dlatego obok zaciętej i jadowitej satyry 
przebija w „C/wrym z urojenia" jakby skarga i wyrzut chorego 
już ciężko Moliera na bezsilność sztuki lekarskiej wobec praw
dziwej choroby. To nadaje tej uciesznej skądinąd farsie piętno 
smutne, niemal że bolesne. „Chory z urojenia" jest więc - mi
mo paradoksu zawartego w tym zestawieniu - komedią cho
roby i śmierci. Argan drży przed śmiercią: łaknie jedynie to
v„arzystwa ludzi czuwających rzekomo nad jego zdrowiem ... 
Molier bowiem dał mu własny lęk przed zbliżającym się koń-

d. c. na str. 10 
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cem, k_tóry snać przeczuwał. Tylko że Molier nic chciał mu się 
pod_~ac.„ Zad~w1l więc . tym razem z choroby, nazywając ją 
uroj".mem;··. N testetY'. dziwnym, symbolicznym jakby zbiegiem 
okoliczno~c1,_ komedia stała się rzeczywistością. Na czwartym 
?rze~staw1emu __ „Chorego :: 111:?je11ia", dnia I 7 lutego 1673 r., 
z koncern trzeciego aktu, Moher podnosząc rękę, aby jako Ar
gan_; \V owej sly1~nej promocj i doktorskiej błazeńską przysięga 
bluzn1c medycyme, zasłabł, a w parę godzin, przeniesiony w lek~ 
ty~e do swe?o miesLkania, skonał. Jak sam to sobie przepowic
dZJał u~tam1 Argana, żaden z lekarzy podobno nie chciał po
sp_1eszyc mu z pomo "I : tak przynajmniej mówi J gcnda. Tak 
te~ „Cho? z ;1•:oje11ia·· wieńczy godnie szereg utworów Molie.-a 
k_tory r:ajczęsr~tCj swe wesołe komedie dobywał z własneg~ 
crerpiema . 

(Fr~1gmenty wst~ pu do ,D zie l .\fo/h}ra" Lwó w, 1912 r.) 

TADEUSZ BOY-ŻELEŃSK! 

MOLIERE - „CHO Y Z UROJENIA" 
(Frag1m11ty) 

„Czy trzeba brać· w rachubę kwadry k sir±yca pr::y strzy±eniu 
włosów" - oto autentyczny temat jednej z Lez doktorskich 
z epoki Moliera. A oto rozumowanie, jakie fakultet paryski 
przeciwstawiał odkrytemu przez angielskiego leka rza krążeniu 
krwi: „Gdyby krew krążyła w ciele, puszczanie krwi dla ulecze
nia s::/10rze1i lokal11yc!J byloby bezużyteczne: po11iewa± zaś pusz
czc111ie k rwi 11ie 1110±e być b:!zu±ytecz11e, ergo krążenie krwi jest 
herezją." 

Puszczanie krwi n ic może być bezużyteczne ... W istocie czym
że bez niego ówczesna medycyna zatrudniałaby swoich pacjen
tów·! Ludwikowi XIII w ciągu roku puszczono krwi 47 razy, 
nie licząc, że w tym samy:n czasie zaaplikowano mu 212 lewa
tyw i 215 mikstur przeczyszczających. „ Wielk i lekarz" Gui 
Patin puścił 13 razy w ciągu dwóch tygodni krew siedmiolet
niemu dziecku, puszczał kre\\ dwumiesięcznemu, trzydniowe
mu nawet. 

Dodajmy, że dyplom lekarza można było po prostu kupić. 
Najpoważniejszy fakultet w Montpellier miał dwojakie dyplo
my: jedne dla lekarzy, którzy mieli osiąść w mie„cie, inne na 
eksport, przy których udzielaniu patrzono przez palce na kwa
lifikacje kandydatów. Roiło się od takich wędrownych kkarzy. 
Najbardziej groteskowe - dla nas - rysy sa tyry Moliera byly 
w owym czasie zaledwie nieco wyjaskrawioną rzeczywistością. 

Ale satyra Moliera miała o ileż większą jeszcze don iosłość . 
.leżeli jeden ze znakomitych nowoczesnych lekarzy mówi o Mo
lierze, że jego „drwiny z senesu i puszczanie krwi ocalify życie 
większej ilości ludzi niż wynalazek szczepienia ospy". można 
z drugiej strony powiedzieć, że Molier przyczynił sit;; do uno
wocześnienia psychiki całych pokoleń bardziej niż wszyscy 
filozofowie razem. Wątpić o puszczaniu krwi jest dla fakultetu 
„herezją", gdzie inpziej nazywają takiego śmiałka „ateuszem" 
wiadomo zaś czym pachniało w owej epoce słowo „ateusz". 
Za podawanie w wątpliwość którejś z tez Arystotelesa grożono 
chłostą i karą śmierci. Medycyna, teologia, filozofia- wszyst
kie czarne Logi i szpiczaste czapki trzymały się za ręce. Molier 
atakując medycynę godził w pewien skostniały w dogmatyzmie 
sposób myślenia, a demonstrował go na najdostępniejszym 
przykładzie: nic każdy z jego słuchaczów wiedział, co sylogizm, 
ale każdy wiedział, co lewatywa. 
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. Jeżeli dodamy, że Molier był prawic cale życie chory, właś
me na te „plurn"~ które Antosia-lekarz wmawia jako siedzibę 
choroby Arg~~o-.~·i; że wyrnbił sobie swoją hardą filozofię wo
bec c_horoby _i ~m1er~i .- filozofię, którą ustami Beralda rozwija 
w teJ. ostatmeJ swoJeJ komedii - że będąc sam w położeniu. 
w k_t?ry_m Jakże latwo mógl się stać Arganem. do ostatniej 
chw1h pisał~ tworzył, budził śmiech i wesołość i że padł na po
sterunku, me chcąc przez koleżeństwo odkladać przedstawienia, 
powalony krwotokiem, grając Argana i wymawiając w komicz
nej „cere111011ii le~ar_skiej" slowo „juro", zrozumiemy wówczas. 
7ze.mu ta komedia Jest w całeJ twórczości Moliera jedna z naj
smielszych. najoryginalniejszych i najbardziej osobistyĆh ... 

„Flirt = Mdponwm(' 

\\lk.~zór dzicwiątr, Warstawa. PIW, 196.5 r. 

• 

STEFAN TREUGUTT 

„CHORY Z UROJENIA" 

(j'rag111e111y) 

„Clrory z urojenia·· to komedia . I to komedia pełna śmiechu, 
wesołych sytuacji i perypetii . Trudno się nie śmiać, gdy Argan 
ciężko w swym mniemaniu chory, zapomina o swej niemocy 
i wściekły goni z kijem Antosię. Wesoły uśmiech wzbudza Anie
la, naiwnie w pierwszych scenach zakochana, nie potrafiąca 
mówić i myśleć o niczym innym poza przedmiotem swej mi
loSci, Kleantem. Trudno nie śmiać się, gdy widzimy na scenie 
napuszone, przekonane o swej dogłębnej mądrości figury le
karzy: Czyściela Biegunkę starszego i jego godnego synalka, 
Tomasza. Wygłaszają oni w czasie całej sztuki napuszone 
tyrady, terroryzują głupich swą rzekomą wiedzą. a ś mieszą 
m;1drych . Trudno było zjadliwiej ośmieszyć scholastyczną, 
średniowieczną jeszcze wiedzę mcdyczn<1 XVll \~icku obq 
wszelkiej naukowej, postt;powl!j myśli, niż to uczynił Molier 
w „Chorym z urojenia". Tak samo śmiejemy się w ciągu całej 
sztuki z przywidzeń Argana, ,.chorego :: 11rnje11ia", z jego ko
micznych pretensji i wymagań. z jego przesadnej i zupełnie 
niewłaściwie stosowanej troski o swoje zdrowie. Na przykła
dzie Argana możemy podziwiać do jakiego stopnia 1119że dojsć 
głupota ludzka kierowana egoizmem i przesądami. Smiejemy 
, ię, gdy widzimy jak spryt nie Belina zabic:ia dookola swego 
męża. S\\Cgo „hied11ego sy11ec ::/..a·· i jak jcdnoczcsnie robi wszy
stko, by \\)'drzeć mu majątek, \\ydziedziczyC:'. jego dziec i. Cicszy
llly się. gdy Argan do,\iadujc :-.ię dzi.;ki podstt;powi Antosi, 
jakie naprawdę uczucia żywi żona !..u jcgo osobie. 

Komedia obfituje w sytuacje arcyśrnie,zne, dowcipne i cięte 
p1m·icdzlrnka: na oburzenie na prLyklad \Vonnego „::wrodo
\\'ego" specjalisty od ro.bicnia le\\a tyw, obur/enie spO\\Odowa
nc odlożeniem przepisanej prze1 u<.:tomi medycynę kwatywy. 
Bera Id odpowiada: „Niech sir fi"" !l.lpo/..oi. ll"icicu' ::ara::. ::e 
pan 11ie jest pr::y::wyc::ajo11y do ohcmrnniu :: l >l'llr::ami" . Równic 
celnych dowcipów słownych 1.najdLiemy w k1)111cd ii więcej -
- rów;1ie dużo kornic711ych syt uacji. A jednak w „C'l10ry111 
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z uroienfo'' nie panuje niefrasobliwy śmiech - śmiech dla sa
mego śmiechu. 

Molier w całej komedii śmiechem i dowcipem wyszydza. 
atakuje, pokazuje w zwierciadle ostrej satyry zjawiska bynaj
mniej nie zabawne, społecznie groźne. Argan dla swej zach
cianki, zabawy w chorego potrafi sterroryzownć cały dom -
podejrzewamy nawet, że może dlatego wymyślił sobie naj
pierw swą chorobę (potem w nią święcie uwierzy! hy tym pewniej 
panowac' nad otoczeniem, by zmuszać zależnych od siebie ludzi 
do sta!yclz dowodów czulości i troskliwości). Argan to wstrętny 
egoista. Wstrętny i groźny. Groźny, bo dzięki posiadanym 
pieniądzom zmusza ludzi do podporządkowania się sobie. 

„Cz/owie!; niez110.i:ny dla ca/ego świata, 11iechl11j11y, obrzydliwy, 
zawsze z jaką.1' lewatywą albo jakimś lekarst wem, wiecznie sią
kający, kaszlący, plujący; ograniczony, nudny, rozgrymaszony, 
za111<(czający wszystk ie/i swoją osobą i zrzędzący d11ie111 i nocą 
11a pokojowyclz i sl11żbę" - oto tak charakteryzuje go własna 
żona, Belina. Nie kocha go ona wcale - dlaczego udaje czułość '! 
Dlaczego godzi się na wszystk ie kaprysy, „traci pr::y nim - jak 
sama wyznaje - 11ajpię/.:11ieis::.e lata'"' Powód prosty. By zdo
być tę silę, która daje Arganowi przewagę nad innymi: pienią
dze. Belina chce wreszcie nic słuchać, ale rozkazywać, nie pod
porządkowywać się cudzej woli, ale ją innym narzucać. 

Władza. pieniądza jest groźną siłą, która wisi nad całą ko-
mcdi<J napełnia ją mało na pierwszy rzut oka widocznymi, 
ale jakże gł~bokimi rysami pesymizmu. 

Molier po!·azuje, jak p ieniądz paczy moralność ludzi, jak 
zysk osobisty jes t dla nich najwyższym miernikiem dobra i zła. 
Tak będzie wyglądało postępowanie Argana, Beliny, tak bę
dzie postępowała w przyszłości krzywdzona przez ojca Lud
wisia. Nie inaczej wygląda sprawa lekarzy, aptekarza i rejenta, 
a więc przedstawicieli ówczesnej medycyny i prawa. 

Molier dostrzega ba rdzo wyraźnie panowanie pieniądza 
w otaczającym go społeczeństwie w „Chorym z urojenia" de
maskuje to panowanie ze szczególną siłą . Podkreślanie groźnej, 
rozkładowej siły pieniądza nadaje swoisty pesymizm komedii 
molierowskiej. Ale na pesymiźmie Molier się zatrzymuje, nic 
stoi bezradny wobec sił społecznych, które sł usznie demaskuje 
jako złe i niesprawiedliwe. 

Molier przeciwstawia egoizmowi ludzi, którymi wszechwład
nie rządzi pieniądz, n~łodą parę, kierując<! się uczuciem. Głu
pim i złośliwym lekarzom przeciwstawia prawego i mądrego 
Beralda. Bcrald powołuje się, co jest bardzo znamienne, na ko
medie Moliera, gdy przekonywuje brata o niegodziwości jego 
postępowania. Rozbijając złudzenia, jakie Argan żywi w sto
sunku do medycyny, Berald mówi: „Pomyśl, że zasady twego 
życia tkwią w twojej wlas11ej istocie ., - to sformułowanie, zry
wające radykalnie ze średniowieczną wiedzą o człowieku , rzuca 
bardzo znamienne światło na rewolucyjną w swej istocie sztukę 

• 

Moliera, wielkiego bojownika o lepszego, sprawiedliwszego 
człowieka. 

Chorer:o z flrojenia" inscenizuje nasz teatr realistycznie, to 
zn~czy ~ożliwic dokładnie odczytując tekst i jeg~ prawdziw~ 
intencje. Przeciwstawiamy s ię zdecydowanie pokutującym w złej 
tradycji scenicznej farsowemu stylowi inscenizacji „Chorego 
z urojenia". Staramy s ię też odciąć od łatwych prób „psycholo
r:izo wa11ia" postaci Argana, a więc prób zacierających społecz
'ną wymowę tej postaci. Staraj~c się o je?nc;licie realistyczne 
widowisko uważaliśmy za komeczne usumęc1e wstawek bale
towych, kończących każdy akt komedii Moliera. Skłoniły nas 
do tego i wzgh.;dy historyczne (wstawki baletowe 11 Moliera byly 
koniecznością, związa11ą z widowiskami dworskimi - „Cho? 
z urojenia" był pisany pierwotil ie z my.i:lą inscenizacji 11a sce111e 
dworskiej) i trudności powiązania luźno związanych ze sztuką 
fragmentów w jedną, artystycz1 ie i ideowo przekonującą całość. 

.'·i rdlm Trcugutt 
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Sufler: 
Zofia Hruby 

In picjent : 
Antoni Ponimasz 

ZESPÓŁ TECHNICZNY: 

Kierownik lcdm1czny 
.Kierownik oświetlenia 

Brygadier sceny 
Rekwizyt r 

Kier. prac. krawieckiej 
damsko-męsk icj 

Kier. prac. perukarskiej 
1 charakteryzacja 

Kier. praco11 ni stolarskiej 
Pracownia malarska 
Pracownia tapicerska 
Pracownia ślusarska 

Tadeusz Kocha1iski 
Józef Duda 

Władysław Garbiak 
Władysław Konicki 

Włady ·law . cieszka 

Ryszard Paluch 
Marian Kobielski 

Władysław Szymański 

Stanisław łta 

Rudolf Bizoń 

Nakrycia głowy wykonała praco1>.nia kapelusry 
Leona Giżyck iego - B ie l sko-Biała . ul. Koniewa 
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