
Pisarzem, który z prawdziwą 
pasją analizował ludzkie niedo
mogi, był sławny Jean Baptiste 
Poquelin , bardziej znany jako 
~- Pisał o ludziach do ogłu

pienia chorujących na miłość 
(„Szkoła żon"), na nienawiść do 
świata („Mizantrop") , na żądzę 
bogactwa („Skąpiec"), zaś z po
wyższego wyliczania wynika, iż 
stał on na stanowisku, że choro
bom częściej podlega psychika 
niźli materia ludzka. Wykazywał 
też, w jak ogromnym stopniu te 
uciążliwe dewiacje psychiki rzu
tują na stan fizyczny człowieka, 
doprowadzając go do swoistego 
zwyrodnienia (Harpagon) lub 
nerwowej zapaści (Alcest w „Mi
zantropie"). Jedynym utworem 
Moliera, którego bohater uskar
ża się na usterki cielesne swej 
materii, jest - i to też świadczy, 
że pisarz naprawdę serio trakto
wał jedynie przypadłości ducha! 
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- komedia ,1Chor . z urojenia". 
Jej bohater, gaty miesz-

czanin paryski, kgan „chodzi, 
sypia, je i pije, ja każdy, ale to 
nie przeszkadza, by czuł się 
bardzo chory". Oe ywiście , cho
ry jedynie we włas ej imaginacji. 
W rzeczywistości zdrów musi 
być, jak młody by , skoro jego 
organizm daje so ie radę z tą 
mnogością miks r, lewatyw 
i ssących pijawek, które Argan 
każe sobie aplikować . W prze
rwach kuracji zajmyje się swata
niem córki za lekar a, gdyż „po
czciwa córka winn , być uszczę
śliwiona, iż może zaślubić osobę 
użyteczną dla zdro ia jej ojca". 
Córka uszczęśliwiona nie jest 
i przy pomocy życzl wych przyja
ciół skłania tatusia, by lekarzem 
został sam, jej po walając na 
mariaż z człowie iem kocha
nym. No cóż, korne yjka napisa
na z ogromnym t mperamen-

tern i poczuciem humoru, w roli 
tytułowej błyszczeli znakomici 
aktorzy (Stefan Jaracz, Aleksan
der Zelwerowicz, Tadeusz Fi
jewski) . I właściwie nie byłoby 
o czyr:n mówić , gdyby nie pe
wien dramatyczny fakt. Otóż Je
an Baptiste Poquelin zmarł na 

scenie, grając akurat Argana 
w „Chorym z urojenia". Byłbyż to 
triumf materii nad duchem, była
by to zemsta natury nad pisa
rzem, który tak bezlitośnie drwił 
z chorób i medycyny? 
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