Molier
Jean Baptiste Poquelin (pseudonim: Moliere) to jeden z największych pisarzy francuskich,
a zarazem największy geniusz komiczny świata.Jest twórcą nowoczesnej komedii. Pogłębił
i uszlachetnił stare hiszpańsko-włoskie wzory oraz francuską farsę i stworzył najczystsze modele
komedii charakterów oraz komedii obyczajowej. Pierwszą sztuką Moliera wystawioną w Polsce
(1687) był ,,Mieszczanin szlachcicem". „Chory z urojenia" to ostatnia sztuka Moliera, powstała
w 1673 roku.

Wielki aktor, wielki pisarz, a przede wszystkim wielki człowiek; jeden z najbardziej ludzkich
duchów, jakie kiedykolwiek istniały. Mimo swego geniuszu, którego siła starczyłaby do najwyższych lotów, on
pozostał wśród ludzi, chodził między nimi, pa rzył wpółrozbawionym, wpółsmutnym wzrokiem na ich
szaleństwa, głupstwa i złości, i zwracał na nich dobroczynne światło swego śmiechu: a światło to, niby
promieniowanie radium, miało własno 'ć leczniczą.
I ma ją dziś jeszcze; kto nie przeczyta, ale p r z c.: ż y j e całe dzieło Moliera, ten musiałby być
bardzo opornym, gdyby z tej zadumy, w jakiej go ono pogrąży, nie ocknął się bodaj trochę lepszym, bodaj
trochę mędrszym. Tak, Molier jest wielkim lekarzem dusz; lekarzem, który nas uczy, że
większość chorób naszej duszy są chorobami z u r oj e n i a. 'A mocne ugruntowanie w sobie
tej świadomości - to zdrowie.
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Najjaśniejszy

panie - powiedziała Armanda- nic pozwalają mi p
de Moliere'a! Ratuj, najjaśniejszy pani '
Król odpowiedział - Dla zmarłego męża pani zrobimy wszystko. Pro z~, nich pani jedzie do domu i zajmie się jego ciałem.
Armanda wyszła szlochając i wyrzucając z siebie słowa podzi kowaru~ zaś goniec królewski w kilka minut później pocwałował po
de Chanvallona, a gdy ten zjawił się w pałacu, król zapytał go:
- Cóż to się dzieje z powodu śmierci Moliere'a?
- Miłościwy panie - odpowiedział de ChanveUon - prawo zabrania nam pochować go w poświęconej ziemi.
- A jak daleko w głąb sięga poświęcona ziemia? - zapytał król.
- Na cztery stopy, najjaśniej zy panie - odpowiedzial arcybiskup.
- Zechciej zatem, eminencjo, pochowa' go na głębokości pięciu stóp - powiedział Ludwik XIV - pochowaj go jednak koniecznie,
bez pompy, ale i bez skandalu.
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