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aprawd~ nazywał }C21ł Baptiste Puqudin, al znany je r pod cni znym 
1 literackim pseudonimem Molier. Uzna ny 1.;a najwięk! ze: ro fran ~kiego 
komediopisarza l'll% za jednego z najwybitniej Z) h pi .trzy lircrnrury cun:ipt:i,kicj. 
Urodził si~ w Paryżu w zamożnej i 7.:lnow.mej ro<l1jme kupie kic.-j. lh:z) I ię 
w szkole panfiaJn j, w kolegium j zuickim, u zę ozczał n.t tudi.1 prawnicze 
w Orleanie, ale już jako chłopi poznał uroki jannarczm h tcatrow. Ojdcc, \\i:ri.;J'-" 
z rum wicllcic nadziCJC, przchzal mu tyruJ i funk ję król ew kiego ta pi ern, goJ1111 • L 

ta była zwi117..ana z pcrspcktM spokojnego i do rarnicgo zym. J tu Molier p d_jąl 
decyzj~ lu ra 1.aważvła na )Cgo dalszym Ż) ·iu, zr z ·gn al z W) ki J połc:C"Zncj 
pozy ji, tytułów i godn 'J wyb krają mcpcwny Jo akt• rn ... prawdopodobnie, 
z powodu kobie . „ W trakc1 podn ży. krón1 ocłb i u hol..LJ Ludwik.1 XHJ poznał 
i pokoclu.I młodziutk.f 1 uroczą ilktorkę, 1agdalcn~ Bejan. 
W 1644 r. Molier otworzył na przedm1 il h Pan-ża 1Uu trc lhćar~ (Teatr 
Znakomity), w ktol)m pełnił jednoc:ze~niC' wiele rol, hędąc d) n:krorcm, 
głownvm aktorem a także autorem w1ęksw 1 wv rawian) ·h ztuk tCcit.ralnych. 
Trzon ~ru tanowił modne woWl'Za rragcdrt'. i teł), mlodzi :1rt) i 
bardzo zyhko uwikłali ię w długi. Wkrór ·ej dnak J\ 1ulicr otrz) m J, od I.u Jv. ika 
XJV,przylegajlfl.-; do Luwru, alę PctH-Bourbon, i dzięki prc-1.cntowauym w niej 
przed tnwi oiom zat:z:t.1 1.d b ar Pi1ryż. ie hez zna z ni.1 byl fal..'t, że w poi wie: 
XVII wieku rearr r J i~ ulubioną rozrywką dw rskicj elin· i ważnym in trumc:nccm 
oddziaływania na opini~ publian , dzięlti t mu 1olier. tal ię nic rrlko nadwornym 
król kim komcdiopi an.em, ale również orgunizarurcm liczn) h imprez 
1 wadOWUik przygotowywa.1} h "na alonach" monarchy. Rok 16-9 prqni I 
pt~ paryską premierę komedii folicra. 1.tUka Poa 11r uyk-..umtnmr 
przv aęgn~ do teatru prawdZJwc tłum)~ O autorze u :.:ęt moni · du7.o i dobr-1.C'. 
Pojawił ię jednak także pierwsze gło spru iwu, w. be-1.kompromi owo ią 
Pl"Z)'5J>Orzył ie bowiem pic Z} h wrogów. Burzył łubrc am p( zuci 
przedsrawiaeU wi lu fcr i grup 1.awod h, wi ryfko kw ią cza u b io 
wypowiedzenie mu woju przcz obrażon h "· vir;t tl w". Wkrot c: dobra pa J 

się skoriczyta. Molier za borował na płua. kłopoty zyciu osobi tym za ~I} ię 
~-Jak podaji liczne ł.ródła, zasłabł na Kenie w trołkcic przedstawienia 
c.6m.cw.s .... (pic:rwne wystawieruc 1673 rok). Zmarł w domu, ponieważ 
licznie obrazaru w jego mubch Jcbrzc nic przybyli wzywani na pomoc, podobni 
lcs&pa, me udzieJili !niego n&nwuzcnta, zaa paryskie du howicń two nie 
wyraziło zgody n pocbawaruc puarza na cmentarzu. Dop1m> interwencja 
króla Ludwika XIV doprowadzU. do pochówku. Llcznir przybyłe, na pogrzeb 
komediopisarza tłumy, zaświadczyły o jego '21cncie a popuWnosci. 

c p o 5000000007 0020 

Hipochondria; 0 swo e zdrowie, stale poczucie, ze jest się . 
nieuzasadniony, przesadny lęk . I . chorobę Owe niepoko1ące uczucia 

. · wyklucza1ące1 - · eh -chorym . pomimo diagnozy . h d ka który nadmiernie wshJ uje 
i lęki są całkowicie poza kontrolą h1~n~m~ wyolbrzymiając często -· 
się w sygna~ płynące z własnego o gnktu widzenia, objawy. W takiej sytuaq1 
zupełnie nieistotne z medycznego pu . . przyczyną cllug

1
e
1 
wędrowk1 

zwykły ból głowy czy ~!ucie w brzuch~~~/1~c~'~ierdzą. iz me ma powodów 
po gabinetach lekars_k1ch. Fakt, !~sp c Jmu szukać wciąż nowych, 
do obaw. nie uspoka1a ,.chore~~w~~ zdiagnozują 1ego .chorobę•. 
lepszych medykow. ktorzy .w 

Objawy: bsorbowanie stanem zdrowia własnego organizmu. • nadmierne zaa 

• ciągły lęk przed chorobą, b k potwierdzenia podczas badań, . b · chorym mimo ra u 
• przekonanie o yciu . . pozytywne wyni_k i badań nie . . k 0 dobrym zdrowiu 1 • 
• zapewnienia le arzy oływać obawę , ze lekarz me 
uspokajają pac]e_nta, a mogą wręcz wyw 
potrafi rozpoznac choroby. 

t Na podstawie www.psycha-help.pl 



WIElKIE NIESZCZĘSCIE: NIE l/Qt LEWRTYWY 

Bowiem, jaki· tre y ma Arg-.m, bohater .:hon~go z urojmia? 
\Via < iwie jedynym, albo rJL-Zej •hiwu! 111 jego trc cm 
je t jego\\ la na d10roha, a wła .:iwie cal · 1.a'l'tfl -
UROJO, 'YCI I - dolcgliwo 'ci. Pozn:~jcmy go w mnmcn\;·ie, 
µ;dy już je ma i - nie wiemy skąJ. Nic znam) przy1.y1.yn, 
w~zak i 011 am i...11 nic dm:iek:i. %1 yt :1tmk9j11! rn _je t ~tan 
hyda d10rym, hy zuk.t.' jego prL zyn i je niwclow. ć. 
Chory wyma~-.1 opieki. kupicni.1 i po 'wię ania rnu zasu. 

hory je t w 1.cntrnm uwa~i. k:tż.<le jego Iowo czy i;e t 

. :) poJ ohscr \,1cJ•!· Chory je t n,vi.1zd~. Kt1S7. nic chce ni•! 
hyć, cho by pt'Zt~ chwili.;~ Aq~an chcc. I je t. 

I, ow. zcm.jc t to bardzo 1..aluwnc. 01.zywi~cie, do o .asu, 
~dy swoj:) nicpow ·rrzyman:) potrzchą pozo. t \\":Inia 
w LCntrum uwagi, nic ·1.41t-1.nic kr1.ywdzić inn!ch. C1>rki 
przede w~Z) ·rkim. Chql' wyJać .i•l 7.a syna lebrt.a, Pana 
Bic),,ritnki, W) znaniem:( . . . ) rz1f.i1J1 ri(' tf,,;, '"' 

i chorov.:itym prarr,nr wejfl w powi11owr.1ctwo z l<'karzami, 
a/~i· .iohir :wpr'1.c11if pomor •w chorohit, po.1iad11L' 

w rodzin fr ir6dlo lckow imid kom11/tar,k omz 
recepty pod rfkq hezwsrydnic manifestuje swój 

cgnccntrpm nic hacząi: na fakt, że c6rka 
kocha innego. Bo egoistyczna rotr1.eba 

zaistnienia mająca na celu wypełnienie 
własnych porrzch, potrzeby miłości 
i akccpt.icji, powoduje, że bohater 

nic jc~r w stanie dać tych uczuć 
1111wm. 

j\ iawia si~, że w~zclkic choroby 
dala ''! oJzwicrcicdlcnicm 
~horoby Ju,zy. 'a co więc 

l'icrpi i~an? 1 'a brak 
za i n tcre,owania, miłości, 
pow:1żania? Córka ~o 

koi:ha, b:z on tego nie 
dosrrzcg<1 skupiony 

\\j't.!L-1.11i: na sohic. 
Zona ... ( 

n lui: z , ii:?T 

Zatem: zdrowi. Pańsmu z z~! l d I rej l a 
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