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On będzie miał 
ieszcze większy 
rozum ... 

On będzie miał jeszcze większy rozum, bo nie będzie ich 
prosił o pomoc - tok mówi do chorego z urojenia Argono jego 
brat Berold, charakteryzując postawę Moliera wobec lekarzy. 
Napisano no ro'k przed śmiercią ostatnio komedio byto dla Moliera 
swoistym testamentem, w którym wyraził on cały swój ogromnie 
humanistyczny stosunek do życia i śmierci, do konieczności zqody 
i przyjęcia tej ostatniej z godnością . Jak niewielu artystów udo
wodnił ten geniusz komedii prawdomówność i konsekwencję swej 
postawy. Zmarł no scenie, grając rolę Argono, a wcześniej wal
cząc z nielaskowym losem i chorobą. Smierć odebrała mu jego 
przyjaciółkę i drugiego syna, król odwrócił się od swojego ulu
bionego komediopisarza uiegając intrygom Wiocha, Lulliego, drę
czyło Moliera chorobo - wszystko przemijało, traciło wc.rtosć, 
rosło w gorycz pożegnania ze światem. Odejście wielkiego artysty 
było najgodniejsze - w trakcie przedstawienia, no scenie, w sy
tuacji, która przez cale życie stanowiło o sensie, pięknie i celu 
wędrówki przez pięćdziesiqt jeden lat darowane Molierowi przez 
los. 

• 

„Chory z !1rojenia" (wystawiony 10 lutego 1673 r.) nie byl 
jednak, mimo sugestii krytyków, tylko rozprawą ze sztuką me
dyczną, która nie potrafiło przywrócić zdrowia Molierowi. 

Z perspektywy czasu i rozwoju nauki medycznej możemy sobie 
wyobrazić, że miłujący życie, ludzi i pogodę artysta nie mógł 
w swym artystycznym testamencie jedynie no sarkazmie i złośli
wości pozostać. Przypomnijmy kluczowy fragment wypowiedzi 
Moliera, włożony w usta Beroldo, no temat ludzkiej natury: 

(„.) człowiek lubi się karmić („.) złudzeniami; odkąd świat 
światem, zawsze roiły się w głowach ludzi te fantazje, którym 
wierzymy chętnie, ponieważ odpowiadają one naszym pragnie
niom, i ponieważ byłoby nader milo, gdyby mogły być prawdą. 
A więc czyżby całe nosze życie było urojeniem, snem, ciągłym 
dążeniem do tworzenia morzeń pozwalających mieć nadzieję? 
Jeśli tok myślał przeczuwający śmierć Molier i w „Chorym z uro
jenia" mówił właśnie o sobie, iż b~dzie tok mądry, że nie sko
rzysta z pomocy lekarza - to nie byle to zgoda na konieczność 
losu, ole jej św i o dom ość. W takim rozumieniu postawy 



Moliera można odnaleźć źródło przeciwstawien ia Argona Beral
dowi - dwóch b raci , o przecież w zasadzie dwóch pierwia stków 
ws półistniejących w człowieku stającym w obliczu śmierci. Pie rw 
szym pierwiastkiem jest naturalny strach, obsesja przed śmiercią, 
p rzed niewiadomym, które istnieje lub nie po drugiej stroni e 
cienia. Drugim pierwiastkiem jest ów zdrowy rozsądek, owa mąd
r ść, która każe nam przejść przez życie pogodnie i godnie, nie 
roniąc z niego jednego dnia, jednej minuty. 

Tej drugiej postawie dał Molier w „Chorym z urojenia" pier
wszeństwo i przyznał wprost w tekście, że i o~ jest rozumnym 
wyznawcą tej filozofii. W zderzeniu z tą postawą hipochondryk 
Argon wydaje się być śmiesznym sensatem, wierzącym w głupotę 
i hochsztaplerstwo lekarzy, ale w rzeczywistości jego komiczność 
jest tragiczna. Bo przecież w Arga nie istnieje tok ogromna pasjo 
życia, pasjo be z krytyczna - przyznajmy, że za wszelką 
cenę chce się on - jak mówi sam Mol ier - karmić złudzeniami, 
wierzyć w każdą i jakąkolwie k szan sę przetrwania o kilka lat, 
o kilka dni chociażby. 

Pozostawiając no boku całe tło obyczajowe i inne glówne 
wątki „Chorego z urojenia " , zauważmy, że przecież choroba 
Argono jest jednym z przypadków tok powszech nej wspólcześn i e 
schizofren ii. Ob sesja, stany lękowe - to najczęstsze obja wy 
chorób psychicznych, sku tków cywiliza cj i, tempa wsp ółczesnego 
i ycia , w którym brak nam czas u na refleksję, na tworzenie 
trzeźwego, zdrowego systemu filozoficznego, stanowiącego pod
stawę świadomości naszej egzystencji . W odniesieniu do współ
czesności tragizm postaci Argona staje się oczywisty. Ale czy 
~!ko w odniesieniu do współczesności? Przypatrzmy się temu 
mężczyźn ie. Pragnie on przecież m iłości, opieki, wiel okrotnie stać 
go na piękne od ruchy ludzkie i nie jes t nawet na tyle przesądny, 
o by nie uda ć dwukrotnie uma rłego dla poznania reakcji swoich 
n ajb l i ższych . Obsesja urojonej choroby i strach przed śmiercie 
każą mu my ' leć ty lko o sobie, ole pamiętajmy - tow jest po 
p rostu si ł o ż y c i o . Cza sem to k desperacko jak u Argo na, 
czasem ta k z.og ub iono jak u ws półczesnych schizofr ników, a cza 
sem tok rea lna i świadoma j ak u mistrza Moliera, który w swoim 
testamentowym utworze pozostaw i ł no m j edną z naj piękniej szych 
lekcj i p rzy jmowania i t ra ktowania życia , jakie poznać możemy 
w arcydz i ełac h literatu ry św ia towej. 

(he) 
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Mam za zadanie napisać słów kilkoro o realizacji dzieła 
Moliera „Chory z urojenia'', w naszym Teatrze. Ba, kłopot z tyrn 
że sam jestem reżyserem tego spektaklu, o źle to bardzo gdy 
trzeba wykładać własne koncepcje no piśmie - znacznie lepiej 
jest gdy przemawia do Państwo życie zapisane i utrwalone w obra
zach scenicznych. Więc może wyjaśnię Państwu tylko dlaczego 
no debiut wybrałem tę - trudną przecież - sztukę. Był to pierwszy 
zapamiętany przeze mnie prawdziwy teatr. Początek lot pięćdzie
siątych Teatr im. J. Słowackiego w Krokowie „doje" wiośnie „Cho
rego z urojenia" z Antonim Fertnerem w roli Argono. Niesłycha
nie śmieszył Fertner siedmioletniego wówczas widza, aczkolwiek 
z fabuły wiele nie rozumiałem . To wzgląd sentymentalny jak Pań
stwo widzą. Był i wiele ważniejszy powód od dziecięcej pamięci. 
mianowicie sam autor oraz szczególne okoliczności powstania 
i losów jego ostatniej sztuki. Molier widywany później przeze 
mnie (wyłączając z tego inscenizację „Don Juana" Adama Ha
nuszkiewicza i telewizyjny spektakl Jerzego Gruzy „Mieszczanin 
szlachcicem" ze wspaniałym Bogumiłem Kobielą) był Molierem 
nudnym i ,f!l9ł9 $miesznym. Dlaczego? Ano dlatego, że realizo -

torzy często stawiali na dowcip słowny, że rozgrywali Moliera 
w. s~osób „czechowowski". Spektakl „Chorego z urojenia", który 
w1dz1ałem 3 lota temu w jednym z teatrów, „najlepiej" ilustrował 
to co wyżej napisałem. Wtedy zacząłem się zastanawiać nad 
m~żliwością pokazania żywego Moliera. Molier sam był aktorem, 
rezyserem, autorem i dyrektorem własnej trupy teatralnej (lllustre 
Theotre). Jak każdy wybitny twórco nie mógł uciec od własnego 
życia, własnej biografii. Od 1665 ro'ku kiedy to napisał „ Miłość 
lekarzem" był już chory na płuca, skutkiem czego stykał się czę
sto z medycyną, ole wspaniały zmysł obserwacji pozwolił mu zo
baczyć w tej dyscyplinie wszystkie charakterystyczne i komiczne 
cechy. I tenże zmysł obserwacji Moliera stworzył komedię typów 
i charakterów, komedię sytuacji, o nie tylko słowo! Sam zresztą 
przyjaźnił się ze światłym, jak no ową epokę lekarzem, panem 
de. Mouvilloin'em. Pewnego dnia byli razem no obiedzie u króla, 
ktory zagadnął Moliera: „więc to jest twój lekarz; i cóż on z tobą 
robi? - Najjaśniejszy Panie, gwarzymy sobie o tym i o owym, on 
mi przepisuje lekarstwa, ja ich nie zażywam i wracam do 
zdrowia". Tyle anegdota. Molier będąc ciężko chory zdobywa się 



. no napisanie komedii o chorobie i śmierci, korne ii która fata ln ie 
zaszkodziło rep utacji lekarzy wśród ówcz snej ubliki, czyli po
tencja lnych pacjentów. Nosi ono ty tu ł „Chory z urojenia" . Jest rok 
1673 Molier sam reżyseru j e ow . sztukę i gro głównego jej bo
hatera Argono . W dzień 17 lutego teg oż roku czu l s ię i le. Odro 
dzono mu gronie, nie chcia ł j ednak odwołać przed stawienia. 
Przed i w trakcie spekta klu ma zapaści. powa żny ata k ła pi e go 
w chwil i błazeńsk i ej promocji na leka rza kiedy zaprzysięga wier
ność ideałom Faku ltetu. Leka rze od mówili pomocy - nie odzy
skawszy przyto mnoś ci, zmor!. Pochowan y został nocą cztery dni 
później. Pom y ślałem sobie, że dobrze byłoby połączyć plan życia 
i plon teatru, do którego ironicznie cisnęło się życie, co zmi eni 
proporcje sztuki. Ze św i etnej fo rsy osi g nie być może wymiar 
tragikomedi i. Wyn ika stąd p rzesłon i e , że człowi ek z g odnością, 
o także u ś m Ie c h e powinien znaleźć s i ~ obec spraw osta
tecznych. A to najtrudn iejsza lekcj w szkole życia Nie rościłem 
sobie prawo do rekonstrukcji tego ostatniego spe!<toklu Moliera, 
boć przecie to zadanie nieosiągalne ze wzgl!'du no odlegly już 
czas i en igmatyczne informacje o samym Ldarze'l iu, tudzil:.i: braku 
j akiejkolwiek tradycji gronia Moliera w Polsce (o czy mamy 
tradycje gronia czegokolwiek np. Fredry?). Chciałem tylko wrócić 
do dobrego obyczaju, kiedy to teatr u czyi i wychowywał, bowiqc ! 
Byście Państwo og l ądając len spektakl, obok momentów zdro
wego śmiech u zachowa li proporcjo'noln ie miejsce no ref l e k sj ę, 
byście mog li z colą odpowiedz ia l nością powtórzyć zo Goethe'm: 
„w odblasku barwnym posiadamy życ i e". 

Stonis!ow E l sner- Załuski 

P.S. 1 - O braz spe taklu byłby niepełny, gdyby nie pomoc Pani 
prof. Anny Łuszczyk , która cierpliwie konsultowało zwroty 
i makaronizmy łacińsko-polski . Spektok w ogóle nie 
doszedłby do skutku, gdyby ni życzl i wa zgoda i czu ło 
opieko ortystyczn dyrektora Ryszardo Smoźewski ego. 
Im więc i wszystki m innym, których serdeczn ość towo 
rzyszyla reali zacji „Chorego z uro jen ia" winien jestem 
wyrazy W ysokieg o Szacunku, Wdzięczności i Podz i ę 
kowania. 

P.S. 2 - W prologu wykorzystano fragmenty „Improwizacji w Wer
sa lu", napisar.ej w 1663 roku za na mową kró la Lud 
wiko X!V oraz fragment z XXl ll rozdz iału k5iqżki L Tho
orensa „Złocisty c i eń" (życie Moliera). 
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Przy kło 1 No, wioś nie - ostatni o sztuka Mol ie ra , któ rą Państwo 
og l ądac i e w noszy teatrze, a je j reaii a (j eśli ko zdjąć ko
st' um epoki) przen ieść można na·tychmiast do naszej cod zien noś ci. 
Wyobraźmy sobie współczes n ego J\rgana , ' tóreg o męczy obsesja 
wła dzy. Chce rządzi ć za wszelką cenę, wierzy, że posiada wszel
kie warun !<i , oby t~ wtadzę sprawować, otacza się bandą po
ch lebn is iów wazelinia rzy, którzy go utwierdza ją w owym przeko
nan iu i idealnych predyspozycjach do wydawan ia rozkazów in
nym . Nasz A rg on obrasta w piórko , rosną jego aspiracje, które 
re lizuje nie zwracając uwag i na wybór środków. Gotów dla 
swych urojonych celów poświęcić rodzinę, najbliższych przyja
ciół - żeni córkę z podobnym sobie tylko wyżej postawionym sta
rym repem, obnosi swoją łysinę po chmu ra ch, daleki od zwyk
łyc h ludzi, którym ponoć sł użyć powinien, gdy trzeba umie zgiąć 
kark i wyrzucić z siebie kilka okrągłych oficjalnych zda ń . 



Nou Argon widzi tylko siebie, swoje ombicje mocno schoro
wane i ponod miorę ich wlaściciela. Nie dostrzego, że z powodu 
tych ambicji cierpią ludzie, którzy no~row?ę go kochają. o , zys~ujq 
wyrafinowani gracze z gotunku Beliny .1 dogmotyka C~ysc1c1elo. 
Jakże inoczej jeśli nie chorobą nazwoc postowę wspolczesnyc.h 
Argonów? I jeśli rozpatrzymy się uważniej, to no pew~o znaj
dziemy ich w naszym środowisku, w miejscu procy . A moze w so
bie? 
Skąd wynika owo urojenie wspólczesnych Argonów? Myślę, 

że - podobnie jak i w „Chorym z urojenia" - w broku krytycyzmu 
w stosunku do samego siebie. I znów zjawisko niby naturalne: 
przecież najczęściej i najbliżej pozostajemy z sobą, a więc wiemy 
najlepiej, zawsze mamy rację.„ No, no, właśnie, że nie zawsze. 
I jeśli myślimy o sobie poważnie, dobrze sobie życzymy, posłu
chajmy przychylnych nom Beraldów i otwórzmy oczy no prawdy 
o naszych rojeniach . 

Brzmi to, co mówię, pewnie nieco dydaktycznie I prawdy chyba 
nienowe. Nienowe? Proszę sobie wyobrazić, że Molier „Chorego 
z urojenia" napisał i wystawił przeszło trzysta lot temu. A nom, 
mimo owego Molierowskiego kurowania świadomości.' jeszcze 
chyba bardziej się pogorszylo. Ot, dla przykładu: w ciągu tych 
trzech setek lat niezwy'kle rozwinęły się nauki medyczne i jako 

• 

chorzy na płuco, nogę, gardło„. (nie życzę nikomu żadnych takich 
dolegliwości) - bywamy uleczani, wracamy z radością do zdro 
wia, bowiem - do życia. Ale powiedzmy sobie na ucho: jak 
bardzo zmieniło się etyka lekarsko? Ileż znamy przypadków nie
zbyt godnego traktowonia nas w szpitalach, w przychodniach, 
ole akurat psychiko człowieka chorego jest ogromnie wrażliwa 
i krucho, wymaga szczególnej opieki i traktowania, wymaga bo
wiem - nadziei. Wielu :ekarzy te zjawisko rozumie, wielu -
bimba sobie z chorych, niby chorych z urojenia, do przesady, 
chociaż niekiedy później „. 

Przykłady, prosimy o przykłady! - zawołają w tym momencie 
oburzeni eskulapowie. Przykłady znaleźć można w gazetach. 
Tu jest teatr, który jeśli ukazuje przynajmniej kawałek prawdy 
o życiu, o współczesnym człowieku - ma rację. 
Bawiąc się tedy no „Chorym z urojenia", utworze jednego 

z najwybitniejszych komediopisarzy wszech czasów - może ~orto 
zabrać sobie z tego przedstawienia kilka mądrych prawd mistrza 
Moliera i odnaleźć w nich ogrom wiedzy również o nas samych. 
A chociaż będą to prawdy gorzkie, to dla własnej i ważnej ko
rzyści przyjąć je należy. 

Sufler 
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SŁOWNIK WYRAZÓW ŁACIŃSKICH , 
LEKARSKICH, ORAZ NIEKTÓRYCH 
NAZW POCHODZENIA OBCEGO : 

Nego consequentiom 
Concedo 
Ouid dicis 

- nie dbam .o następstwo 
- zgadzam sie 
- co mówisz 

Distinguo - rozgraniczam 
In parenchymo splenico - w miąższu śledzionowym 
Vos breve krótkiego naczyn10 
Pylorus - odźwiernik 

Meotus choledochus - przewód iółciowy 
Brody-pepsjo (grec.) - utrudnione pow~lne tra 'ł1enie 
Dyspepsjo (grec) - niestrawność 

Dysenteria (łac.) - czerwonko 
Fiuk.sio (znaczeni• ropień szczęki powstały wskutek ·tonu 
przestarzale) 1opolnego korzenia ze;ba 
Purpuro (znaczeni 
med czne) 
Memenon 

C JO 

I ororn•Jszko 

'łyste;powanie samoistnych kr„a ·1i ń o 
skóry, stawów lub błon śluzo ~)'eh 
)'n Eos i Titonosa j den z bohatero• • 
Trojańskich, walczących przeciw Grek m 
no czele wojsk etiopskich W czasach 
cesarstwo rzymskiego z imieniem M m· 
nono związano stojqce kolo Teb no<l 
Nilem dwa posągi Arnenofi o z ktor eh 
o świcie wydobywały się diwię i, miało 

to być powitanie pojawiającej ~i no 
niebie Eos przez syna. 

- niewielkie drzewo z rodziny motylkowa
tych o liściach pierzastych, kwi t 

pr1ełłoinie żółtych . 

Rośnie np. w Ameryce, Indiach. 
- dawniej: polewko z wody i kruszonego 

chleba, albo pole vko piwno. 



'TEATR 
UMIŁOWALI 

BOLESŁAW BURZA W A 

Młodzież trzeba przede wszystkim nauczyć mądrego wykorzy
stywania czasu wolnego. Wiem, że w szkole przy dużej ilości na
uki i przy dojazdach (większość uczniów mieszka poza Tarnowem) 
czas wolny kurczy się do minimum. Tym bardziej trzeba wiqc 
umieć go wy'korzystać - mówi Bolesław Burzawa, nauczyciel polo
nista w IV Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie. W szkole pro
wadzi kółko polonistyczne, zajmuje się organizacją i przygotowa
niem wszelkich imprez kulturalnych i artystycznych. Liceum na
wiązało ścisłą współpracę z Domem Kultury Zakładów Azotowych. 
Uczniowie mgr Burzawy zawsze uczestniczą w biesiadach literac
kich, w spotkaniach z pisarzami, w projekcjach filmowych połą
czonych z dyskusjami. Jego praca pedagogiczna i rozszerzanii:, 
zainteresowań uczniów spowodowały, iż są oni stałymi bywalcami 
w tarnowskim teatrze, ci-ętniej chodzą na koncerty Filharmonii 
Krakowskiej. W ramach lekcji z języka polskiego omawia wszyst
kie spektakle teatralne, i te tarnowskie i te z teatru telewizji. 
Uczniowie nabywający ogładę i smak teatralny żywo reagują na 
propozycje teatralne, w dyskusjach wypowiadają sądy celne 
i trafne. 

- Można mieć gwarancję - mówi B. Burzawa - ie po wyjści..i 
ze szkoły zostanie im nawyk uczestniczenia w życiu kulturalnym, 
nawyk głębszego myślenia i widzenia świata poza jego lukro
waną, złudną otoczką. 



I ·czy WIDZIAŁES 
JUŻ NA NASZEJ 
SCENIE? 

„PRZEPRASZAM, 
CZY TU BIJĄ?" 

- o tym przedstawieniu napisano już wiele pochlebnych i kry
tycznych opinii. I bardzo dobrze, bo rzeczywiście po pierwsze -
spektakl jest ciekowy i kontrowersyjny, po wtóre - różni się od 
filmu Marka Piwowskiego, autora scenariusza, na którym oparto 
tarnowską wersję zdarzeń w knajackim, przestępczym świecie. 
Niby sama tematyka jest już dla widza oryginalna i chwytliwa. 
Ale w naszym przedstawieniu nie walory charakterystyczne dla 
tilmu wyeksponowano przede wszystkim. A więc nie wątek krymi
nalny lecz moralny, nie filmowe formy i zalety montażu lecz ogrom 
możliwości języka scenicznego, jego wieloznaczność i fizyczność. 
„Przepraszam, czy tu biją?" widziała publiczność m. in. Kra'kowa, 
Gdańsko, Warszawy. Jeśli Ty jeszcze nie widziałeś - duży błąd! 
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Reżyseria i inscenizacja: 

Opieka artystyczna: 

Scenografia: 

Ruch sceniczny : 

Opracowanie muzyczne na motywach muzyki 
JEAN B. LULl'EGO: 

Inspicjent i sufler: 
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Belina, druga żono Argono 
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