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W roku bieżącym minęło 280 lat od śmierci Moliera, twórcy 
nowożytnego teatru, jednego z największych ludzi w dziejach 
literatury świata, żarliwego i nieustraszonego bojownika o god
ność ludzką, o swobodę myśli krępowanej przez ówczesny układ 
społeczny tkwiący wielu swoimi instytucjami jeszcze w śred
niowieczu. 

Molier, dziecko paryskiego ludu, ,młodość swą i pierwsze lata 
wieku dojrzałego spędz ił w trupie wędrownych aktorów, z któ-
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rą zjeździł całą Francję wszerz i wzdłuż; znajomość życia pro
wincji, ta.mtejszych obyczajów, ludzi i stcsunków społec;:;nych. 
obserwacja bezpośrednia tego życia - była jednym z ważniej
szych czynników kształtujących realistyczny styl pisarstwa 
Moliera, ludowe rysy wielu postaci scenicznych, narodowy cha
rakter jego dzieła. Dodajmy, że był to czas, kiedy komedia 
francuska formowała się pod wpływem teatru włoskiego i hi
szpańskiego, teatru operującego w tym czasie skostniałymi 
schematami sytuacyjnymi, konwencjonalnymi marionetkami, 
teatru dalekiego od życia. 

Lata późniejsze aż do śmierci spędził Molier w Paryżu jako 
dyrektor teatru, aktor i pisarz. Bliskie stosunki z dworem. 
z najwyższymi dostojnikami i:aństwa i samym Ludwikiem 
XIV ~ dały pisarzc.wi duże pole ob5'erwacji i gorzką lekcję na 
temat owczesnych stosunków społecznych; modne salony, dum
ni i w przywileje swe zapatrzeni panowie, wszechwładny kler, 
poniewieranie ludźmi jeśli nie wywodzili się z arystokracji czy 
szlachty, obłuda dworska, korupcja urzędników, zabobon, wie
dza w niev.10li skostniałych, średniowiecznych fakultetów 
i wszechwładnej teologii - oto teren, na którym obracał się 
tei·a.z ~isarz i aktor, oto warunki, w jakich dojrzewała i ostrzy
ła !:'1ę Jego pasja satyryczna. 

W alka Moliera o godność i wolność człowieka zaznaczyła się 
szeregiem dzieł, które w literaturze świata pozostaną na zaw
sze. 

„Chory z urojenia" jest jego dziełem ostatnim; prapremiera 
odbyła się 280 lat temu; Molier grał „chorego z urojenia", 
Argana; na czwartym przedstawieniu omdlał na scenie; tego 
samego dnia nastąpiła fonierć. 

W 280 rocznicę zgonu Moliera i w 280 rocznicę praprarni•2ry 
„Chorego z urojenia" - Państwowy Teatr Ludowy, wystawia
jąc to samo dzieło, w którym głos Moliera rozlegał się w tea
trze po raz ostatni, pragnie - w miarę swych skromnych sił -
uczci.ć pamięć wielkiego pisarza, któremu po śmierci reakcyj
ne stery ówczesnej Francji odmówiły pogrzebu - i którego 
dzie.Ja dziś grane są na wszystkich sceaach świata. ' 

* * * 
Pi~ząc kilka słów wstępu do programu teatralnego w związ

ku z wystawieniem , Chorego z urojenia" - nie sposób nie za
cytować znakomitego znawcy Moliera, wspaniałego tłumacza 
jego dzieł, B:lya Żeleńskiego. 
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Najpierw kilka danych dotyczących „medycyny" we Francji 
XV II -wiecznej. Lekarstwem generalnym w tym czasie było 
puszczanie krwi. I tak: L udwikowi XIII-mu w ciągu rvku pu
szczono krwi 47 razy, nie licząc, że w tym samym czasie za
aplikowano mu 212 lewatyw i 215 mikstur przeczyszczających. 
Dyplom lekarza można było po prostu kupić-fakultet w Mont
pellier handlował takimi dyplomami, nic dziwnego, że we Fran
cji Ludwika XIV roiło się od szarlatanów z „dyplomami". 

Pisze Boy: „J eden ze znak o mi tych nowoczesnych lekarzy 
mówił o Molierze; „jego drwiny z senesu i puszcz:i.nia krwi oca
liły życie większej ilości ludzi, niż wynalazek szczepienia ospy". 

I dalej: „Medycyna, teolcgia, wszystkie czarne tcgi i spicza
ste czapki, trzymały się za ręce. Molier atakując medycynę 
godził w pewien skostniały w dogmatyźmie sposób myślenia". 

„Jeżeli dodamy - pisze Boy - że Molier był prawie całe 
życie chory, właśnie na te .,płuca", które Ant :::: sia - lekarz 
wmawia jako siedzibę choroby Arganowi, że wyrobił sobie 
swoją hardą filozofię wobec choroby i śmierci - filozofię, któ
rą ustami Beralda rozwija w tej ostatniej swojej komedii -
że będąc sam w położeniu w którym jakże łatwo mógł się stać 
Arganem, do ostatniej chwili pisał, tworzył, budził śmiech i we
sołość, i że padł na posterunku - nie chcąc przez koleżeństwo 
odkładać przedstawienia - powalony krwotokiem, grając Ar
gana i wymawiając w komicznej „ceremonii lekarskiej" słowo 
„iuro", zrozumiemy wówczas ,czemu ta kcmedia jest w całej 
twórczości Moliera jedną z najśmielszych, najoryginalniejszych 
i najbardziej osobi.>tych". 
Zauważmy, że tę entuzjastyczną ocenę satyry na średnio

wieczną „medycynę" napis2.ł człowiek, który był nie tylko zna
komitym pisarzem, postępowym krytykiem, tłumaczem, ale 
również lekarzem z zawodu. 

Dzisiejsza widownia, oczywiście, bawi się na komedii Molie
ra; nie nal-cży jednak zapominać, że jest ona dokumentem cza
su, kiedy myśl ludzka i postęp nauki krępowane były przez 
ówczesny porządek społeczny; dla nas jest to epoka odległa 
i zarr.':nięta na zawsze. 

K.K. 
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„CHORY Z UROJENIA" 
NA NASZYCH SCENACH 

Dnia 10. II. 1673 r. odbyła się w Palais Royal prapremiera 
komedii „Chory z urojenia", nosiła podtytuł Comedie-ballet 
i miała dla swych wspaniałych zalet zasłużony rozgłos. Wiemy, 
że Goethe w rozmowach z EckeDmanem zachwycał się nią 
a głównie scenką gdy Argan bada małą Ludwisię. Theatre fran~ 
cais grał zawsze całość sztuki nie opuszczając intermedii. Stara 
tradycyjna inscenizacja paryska dawała wnętrze puste zupeł
nie z niezbędnymi tylko fotelami. Iru;cenizacja teatru meinin
genskiego wypełniła i zagraciła meblami pokój chorego. Stara 
tradycja przekazywała gierkę gdy Antosia sadza gwałtownie 
To_masza w wysoki stołek dziecinny małej Ludwisi, co pocho
dziło pozornie z braku siedzeń w pokoju, miało na celu ośmie
szenie młodego głuptasa. 

W inscenizacji w teatrze Reinhardta miała komedia charakter 
opery buffo z użyciem wielkiej pompy. 

Nieprzyjemne na mnie wrażenie robiło obsadzanie Antosi na 
nie1:fli_eckich sc-enach przez stare grube komiczki, o ile wdzię
cznie] wychodzą sceny grane przez zręczną miłą subretkę. 

W prologu molierowskim (zwykle opuszczanym na naszych 
scenach) występowały postacie: F'lora, Zefiry, Climene, Daph
ne, Tircis, Dorilas, Pan, F'auny, Górale i Góralki. W interme
diach: Polichinelle, staruszka muzykantka, łucznicy egipcjanie 
i egipcjanki śpiewaczki i tancerki, tapicerzy tańczący, prezes 
akademii medycznej, doktorzy, aptekarze, chirurgowie cyrulicy 
z serengami. 

Z tych wstawek i dodatków na naszych scenach przeważnie 
daw~o tylko epilog i doktoryzację Argana. W edycji bruksel
skie] „Chorego z urojenia" z r. 1604 przekazał wydawca Geor
!',CS Backer informacje dotyczące wyglądu bohatera komedii: 
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ubrany jako chory, grube pończochy, pantofle, obcisłe spodnie, 
czerwona kamizelka z galonami lub koronką, chustką na szyJ 
z staroświecką lamówką, nocny czepiec z fryzką koronkową. 
Tak na pewno wystrojony był Molier grając Argana. 
Tamże opis stroju lekarzy, więc czarny, Tomasz odrębnie 

w barwach, bez peruki, włosy długie gładkie, płaszczyk poza 
kolana, mina zupełnego gamonia. F'leurant aptekarz brunet lub 
szpakowaty, z niewielką serwetą i serengą, bez kapelusza. 

Z obsady prapremiery paryskiej wiemy, że Molier grał Ar.ga 
na, panna Armanda Molier Anielę, mała Beauval Ludwikę, 
panna Beauval Antosię, Beauval Tcmasza, La Grange doktora 
Purgona. 
, ~uż w 18-tyi;-1 wieku mogli warszawiacy nacie.3zyć się tą 
sw1etną komedią. W 1783 r. dyrektor Wojciech Bogusławski 
28. IX. daje premierę „Chorego z przywidzenia" w tłumaczeniu 
K. Wichlińskiego „Komedia ta, jak inne Moliera sztuki, wcale 
komiczna i zabawna; spodziewają si~ aktorowie narodowi, że 
znajdzie miłe u publicum przyjęcie". Znalazła bo znowu gra
~a w 1784, 1786 i 1787. Nie znamy ani obsady pierwszej, ani 
mformacji o grze. Sztuka była na owe czasy krótka więc mimo 
zakończenia tj. ceremonii „Przyjęcie doktora" ze śpiewami 
i tańcami, dcdawano jeszcze balet. 

Wówczas Argan nazywał się Przywidzialski, Kleant Zalot
nirki, a Antosia Reginką, lecz przekład był wierny. 

.~nn~ komedie. Moliera trwały wznawiane często, lecz Chory 
rm.Jkme na długie lata. - Przywraca go naszej scenie dopiero 
schyłek 19-go ·wieku. Staje się polem popisu dla wykonawców 
ról Argana i Antosi, ról tak ponętnych dla artystów. J Korze
niowski w swej komedii „Stary kawaler" zużytkował m~lierow
ski pomysł pozornej śmierci majora. 

W warszawskim Teafrze Rozmaitości 10. X. 1898 r. ukazał 
się po raz pierwszy „Chory z urojenia" w reżyserii B. Lesz
czyńskiego. Świetną kreację stworzył M. Frenkiel w Arganie, 
1:1· _Szyi:iborska (Rolandowa) grała Anielę, M. Borkowska w Be
h~ie me W?"dobyła całej hipok ryzji, M. Prażmowski (Berald) 
mepotrze_bme szukał środków komicznych w charakteryzacji, 
E: Wolski grał _Kleanta, W. Szymanowski Diafoirusa (pan Czyś
~1el), J. !at'l:rkiewicz Tomasza, I. Horwath nie umiała stworzyć 
mteresu1ące1 Antosi. „Frenkiel gra tak, że się w nim widzi ma
teriał na różnych „chorych z przywidzeń" nie wyłączając bo
hatera z Con.sillium facultatis. Zabarwia więc żywiej dykc.1 ę , 
rozszerzył gesty, uskrzydlił swój komizm werwą i brawurą, dał 
wyborną figurę, która bez archaizmów ma jednak styl, sięgają-
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cy ponad poziom farsy. Jest to kompozycja obmyślana dobrze 
i wykonana z wielkim bogactwem interesujących szczegółów" 
(W. Bogusławski - Kurier Warszawski). Komedia utrzymała 
się w repertuarże do 1902 r . osiągnęła 94 przedstawień. Fren
kiel grał Argana gościnnie w Teatrze Polskim w Kijowie 
7. III. L 09 r . 

Dnia 9. VIII. rno5 r. dano „Chorego" w zespde teatru łódz
kiego w Filharmonii warszawskiej z Zelw•2rowiczem i J. Mro· 
zowską (Antosia) występowi.czami. Komedia grana była bez 
antraktów jak w inscenizacji meiningenskiej. Doskonała ruch
liwa o wspanialej mimice Antosia zbierała huczne oklaski. 

W trzechsetną rocznicę urodzin Moliera Teatr Polski w War
sz&wie dał premierę 19 . X. 1921, w inscenizacji i reżyserii 
A. Zelwerowicza, w dekoraciach i kostiumach K. Frycza, z mu
zyką L. Różyckiego i choreografią K. Łobojki. Obsada: A. Zel
werowicz (Ar,gan), St. Słubicka (Belina), A. Leszczyńska (Anie
la), G. Buszyński (Berald), J . Kozłowski (Kleant), A. Bogusiń
ski (Dr. Biegunka), W. Gawlikow.ski (Tomasz Biegunka), 
B. Samborski (Dr. Czyściel), T. Chmielewski (Aptekarz), 
W. Neubelt (Rejent). M. Brydzińska (Antcsia) , L. Stępowski 
Prolcg I: Ma:rkiz St. Umiński , II: Polichinel, w epilogu B. Ros
łan, Prezes M. GielniewS"ki (Doktor primus). Komedia w tłu
maczenil.l T. Boya-Żeleńskiego, szła 32 razy. Premierę poprze
dzało przemówienie Boya-Zeleńskiego. Prócz zastrzeżeń do in
termediów prasa życzliwie z uznaniem odniosła się do przed
stawienia, podnosząc barwną kreację Zelwerowicza i Brydziń
skiej. 

W Teatrze Ateneum w dn. 10. V. 1930 r. Argana grał M. Bo
gusławski, Antosię St. Perzanowska, Belinę J. Ordężanka, Anie
lę W. Tatarkiewiczówna, Ludwikę Skowrońska, Kleanta Roz
marynowski, Beralda M. Nawrocki, prezesa kollegium St. Że
leński, Tomasza E. Poreda, pozostałe role St. Daniłowicz i Ja
błoński. Dekoracje projektov1ał E. Poreda. Reżyserował J. Wal
den. 

W warszawskim Teatrze Aktora 4. VI. 1935 r. grał Argana 
Jaracz, Belinę H. Cieszkowska, Anielę H. Kamińska, Kleanta 
K. Benda, Prezesa kollegium J. Chodecki, Tomasza S. Daniło
wicz, Biegunkę J. Łuszczewski, Beralda J. Lenczewski, Lud
wikę Z. Grabińska inne role: H. K owalski, J. Bukowski, R. Wy
spiański. Reżyserowała S. Perzanowska, opracowała muzycznie 
A. Kitschman, dekoracje dał J. Galewski. 

W Krakowie 2. III. 1897 r. w Teatrze Miejskim Argana grał 
na swój benefis Ryszard Ruszkowski, Belinę Józefa Winiarska, 
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OS OBY 

[KAZIMIERZ DEMBOWSKI PAN BIEGUNKA, {STANISŁAW IWAŃSKI ARGAN, 
STANISŁAW IWAŃSKI lekarz ZENON LAURENTOWSKI chory z urojenia 
Z ENON L,1URENTOWSKI 

BELINA, { KRYSTYNA CIECHOMSKA. I TOMASZ BIEGUNKA, CZESŁAW MROCZEK 

druga żona Argana TAMARA PASŁAWSKA jego syn, zalotnik Anieli 

ANIELA, { LUDMIŁA ŁĄCZYŃSKA PAN CZYŚCIEL. CEZARY JULSKI 
córka Argana ALICJA URSYN-SZANTYR01VNA lekarz Argana 

LUDWISIA, * • PAN WONNY. KAZIMIERZ ZARZYCKI córeczka Argana. siostra 
aptekarz Anieli 

BERALD, WITOLD RYCHTER PAN WIARA. JULIUSZ KALINOWSKI 
brat Argana rejent 

KLEANT, JOACHIM LAMZA ANTOSIA, { JANINA SEREDYŃSKA 
zalotnik Anieli pokojówka SYLWIA ZAKRZEWSKA 

Reżyseria: WIKTOR BIEGAŃSKI Scenogmf: ANDRZEJ SADOWSKI 

Muzyka: MIRA WERESZCZYŃSKA Asystent: ZOFIA WIERCHOWICZ 



Inspicjent: 

HELIODOR W ALKOWSKI 

Sufler: 

IRENA WAWRYKIEWICZ 

Kierownik Techniczny: 

MIECZYSŁAW MICHAŁOWSKI 

Kierownicy pracowni: 

Krawieckiej damskiej: Krawieckiej męskiej: 

ELŻBIETA DZIUBIŃSKA JAN MRÓWCZYŃSKI 

malarskiej: stolarskiej: 
JAN MOLGA MIKOŁAJ WIERZBICKI 

Prace modelatorskie wykonał : Peruki wykanał: 
CZESŁAW ZAGAJEWSKI LEOPOLD MICHALSKI 

p. o. Kierownik oświetlenia: 

ZDZISŁAW AMBROZIAK 

Kierownik brygady sceny : 

WŁADYSŁAW RYBIŃSKI 

Kleanta Józef Śliwicki (za bardzo w stylu rokokowym), Beralda 
Władysław Werner, Anna Kałużyńska Antosię, Tekla Trapszo 
Anielę, Leon Stępo,vski doktora Purgona, Antoni Siemaszko 
Diafoirusa, Ludwik Solski (nadużywając falsetu) młodego To
masza. 
Mieczysław Frenkiel grając gościnnie w Krakowie w 1905 r . 

wystąpił 4. II. w „Chor m z u ro jenia", Belinę grała F. Rut
kowska, Anielę W. Ordon , Ludwikę B. Janikowska, Beralda 
M. Andruszewski, Kleanta St. Stanisławski, Diafoirusa M. Jed
nowski, Tomasza A. Walewski, Dra Purgona B. Zawierski, Fleu
ranta (pan Wonny) L. Bończa, Antosię J. Mrozowska. Konrad 
Rakowski w recenzji (Czas 25 nr) zachwycał się kreacją Fren
kla, który znakomicie odtworzył i w najdrobniejszych szczegó
łach doskonale opracował typ molierowski, „ ... ani śladu robo
ty, śladu walki i zmagania się z rolą , naturalność i żywa gra 
pełna wyrazu i treści jak prawda sama, bez szarży". Frenkiel 
miał ten dojrzały umia r , niewymuszony a sugestywny humor, 
swobodne owładnięcie techniki, walory, które jeszcze szczęśli
wie wspierały osobiste warunki wymarzone dla charakterów 
komicznych. Obok niego zbierała oklaski urocza w roli subret
ki Mrozowska, wdziękiem i zręczną swą ruchliwością stawia
jąc rolę na pierwtszyrrn planie. Andruszewski, Stanisławski 
i Bończa wybijali się w zespole. 

Dnia 4. VI. 1910 r. obsadę stanowili A. Zelwerowicz (Argan), 
St. Słubicka (Belina), H. Arkawin (Aniela), J. Mielnicki (Be
rald), St. Stanisławski (Kleant), M. Jednowski (Diafoirus). St. 
Jarszewski (Tomasz), M. Rydzewski (Dr. Furgon), W. Miar
czyński (Fleurant), I. Solska (Antosia). 

W 1911 r . 12. IX. obsada jak wyżej z zmianami: A. Siemasz
ko (Argan), Z. Kopczewska (Aniela), L. Bończa (Tomasz) 
L. Stępowski (Dr. Furgon), Bronicz (Fleurant), J . Mrozowska 
gośc. występ (Antosia). 

O grze Mrozowskiej notuje w recenzji Witold Noskowski 
w „Czasie" rola subretki w „Chorym z urojenia" przedstawia 
świetne pólko doświadczalne, gdy idzie o temperament scenicz
ny, werwę, dialog i wymowę gestu - słowem o prowiant tech
niczny jaki zabiera ze sobą na scenę przedstawicielka Antosi. 
Mrozowska w panowaniu nad techniką miała zawsze łatwość 
urodzonej wirtuozki". 

W 1918 r. Teatr Powszechny w Krakowie grał z J. Berskim 
(Argan), A. Horowiczową (Belina), J. Gzylewską (Aniela), 
K. Koreckim (Berald), E. Magnuszewskim (Kleant), J. Trzyw-
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darem (Diafoirus), B. Brzeskim (Tomasz). B. Samborskim (Dr 
Furgon), W. Bojnarowsklm (Fleurant), Czechowską (Antosia). 

W 1935 r. występował w swej roli Argana Jaracz gościnnie 
na czele zespołu swego. 

W Teatrze Miejskim we Lu;owie w 1892 r. 16. III. grali 
G. Fiszer (Argan), J. German (Belina), Z. Czaplińska (Aniela), 
F. Feldman (Diafoirus), A. Walewski (Tomasz), F. Stachowicz 
(Antosia). Do końca roku powtórzono 3 razy. 

W 1906 i 1907 r. wznowiono komedię z G. Fiszerem, A. Rot
te:-ową (Belina), S. IV1ichnowską (Aniela), A. Polęcką (Anto
sia), A. Kliszewskim (Kleant), J. Chmielif1skim, F . Feldmanem. 
A. Walewskim jak w 1893. 

W 1924 r. 15. XI. grał B. Rasiński Argana, L. Rasińska Be
linę, H. Skrzydłowsb Anielę , M. Bielicki Beralda, R. Hierow
ski Kleanta, H. Czaki Diafoirusa, M. Kopczyński doktora Pur· 
gona, Kazimierz Lewicki Fleuranta, St. Posiadłowski de Bone
fois, Rudolf Zbrojewski Tomasza, Irena Trapszo Antosię. 

Za dyrekcji A. Zelwerowicza w Łodzi 20. IX. 1908 r. dano 
komedię z A. Zelwerowiczem (Argan), St. Starską (Aniela) , 
J. Czechowską (Antosia), A. Siemaszką (Diafoirus). 

W 1920 roku również tu występował Zelwerowicz, Antosię 
grała doskonale St. Jarkowska, Beralda St. Skalski. 

Katowice ujrzały „Chorego z urojenia" po raz pierwszy 
29.III.1924 r. za dyrekcji W. Nowakowskiego, w reżyserii Jó· 
zefa Leśniewskiego (Argan), grano 7 razy. 

Wznowiono komedię w 1927 r. 21 razy, w roli Argana wy
stąpił M. Zonner, 1935 r. 17 razy, razem grano 45 razy, osią · 
gnęła największą ilość przedstawień ze sztuk obcego reper
tuaru. 

W Teatrze Polskim w Poznaniu 12.X.1910 r. wystawiono ko
medię z J . Zejdowskim (Argan), a 18.IV.1907 r. z A Zelwero
wiczem (gośc. występ). 

Dnia 6.XI.192'8 r. Teatr Nowy w Poznaniu dał komedię 
w reżyserii Karola Bendy, Argana grał F. Chmurkowski w do· 
bryrm stylu komediowym. J. Zielińska Belinę, I. Żeromska 
Anielę, K. Brodzikowski Beralda, Wł. Ilcewicz Dra Purgona, 
Wł. Szarski Diafoirusa, A. Balcerzak Tomasza, R. Zawistowski 
Kleanta, H. Cieszkowska Antosię występowała również w tej 
postaci jako prolog. 
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W 1935 r. grał tu Jaracz z swoim zespołem kcmedię. Dnia 
6.X.1902 r. dano w Płocku komedię z J. Zejdowskim w roli 
tytułowej. 

* 
oj< * 

Nieśmiertelna ta komedia w Polsce Ludowej wchodzi na sze
reg scen, ciesząc się wszędzie ogromnym powodzeniem. W Te
atrze im. J. Słowackiego w Krakowie w 1946/47 r. komedia 
ot:i;zymała prolog St. Flukowskiego. Reżyserował Wacław No
wakowski, d-ekorację dał St. Teisseyre, muzykę K. Meyerhold, 
choreografię Janina Strzembosz. 

W roli tytułowej arcyzabawny Ant. Fertner, Belina J. Żllni
jewska, Aniela K. Szyszko·Bohusz, Berald R. Wroński i Bur
natowicz, Kleant J. Niewęgłowski i A. Hanuszkiewicz, Dr Bie· 
gunka L. Ruszkowski i H. Czaki, Tomasz L. Zabierzewski, Dr 
Czyście! B. Stodulski, Pan Wonny aptekarz W. Kurzawa, Pan 
Wiara rejent K. Opaliński, Antosia A. Matusiakówna i K. Bry
lińska. W epilogu Prezes W. Nowakowski i Wł. Hańcza, dr Pri
mus Wł. Kosiński. - Wobec wielkiego powodzenia wznowiono 
komedię 7.II.1948 r. z O. Bielską (Aniela), O. Jacewiczem 
(Kleant), reszta bez zmiany. 

Teatr Rozmaitości Warszawa IO.ll.1948 r . w reżyserii Karola 
Borowskiego w obsadzie Józef Klejer Argan, Ligia Goeblówna 
(Belina), Barbara Stępniakówna (Angelika), Stanisław Janow
ski (Diafoirus), Jerzy Tkaczyk (Tomasz), Antoni Cezarowicz 
(Herald), Zygmunt Zyntel (rejent), Kazimierz Petecki (Kleant), 
Władysław Osto-Sus~i (Dr Furgon), Janina Martini (Antosia). 
W epilogu użyta była dekoracja stylu rewiowego malowane 
figury doktorów, w wyciętych otworach ukazywały się twarze 
ąktorów. Dekoracje projektu Z. Węgierkowej, ilustracja muzy
czna Andy Kitschman. 

W Teatrze Nowym w Pc·znaniu w reżyserii E. Chaberskiego, 
dekoracji S. Jarockiego, gościnnie grał od 25.IX.1948 r. Argana 
A. Fertner, Belinę Lidia Korwinówna, Anielę Halina Jabłonow
ska, Kleanta Norbert Nader, Tomasza Gajdecki. Sztuka miała 
ogromne powodzenie . 
Państwowy Teatr Dolw:ślqski 31.XII.1948 r. wystawił „Cho

rego z urojenia", w reżyserii W. 'Biegańskiego, w dekoracji 
Z. Miklasińskiego, w obsadzie Wiktor Biegański (Argan) Jadwi
ga Dobrzańska (Belina), Alina Dzierzbicka (Aniela), Tadeusz 
Czechowski (Kleant), Kazimierz Załuski (Diafoirus), Krystian 
Tomczak (Tomasz), Józef Pieracki (Berald), Bolesław Bombor 
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(Fleurant), Jolanta Skubniewska (Antosia). Na czoło zespołu 
wybijali się Biegański grający z dosadnym komizmem i Skub
niewska doskonała stylowa subretka. 

W Kielcach w Teatrze im. Żeromskiego 24.XI.1949 r. w re
żyserii J. Waldena i w dekoracjach W. Gostyńskiego, Z. Lau
rentowski (Argan), St. Orska d. M. Deskur (Belina), E. Orłowski 
(Kleant), A. Burczyk (Aniela), St. Śliwiński (Biegunka) A. Bal
czerzak (Tomasz), St. Moska·lewicz (Pan Czyściel), M. Sobolew
ska (Antosia). Ilustracja muzyczna prJf. Trockiego. 
Państwowy Teatr im. W . Bogusławskiego w Kaliszu 15.IV. 

1950 r. z prologiem St. Flukowskiego w reżyserii i inscenizacji 
Stanisława Skalskiego, z ilustracją muzyczną Eugeniusza Dzie
wulskego, dekoracje i kostiumy Józefa Kasaraba. Wzięli udział : 
St. Skalski (Argan), K. Wiszniowska (Belina). A. Śliwińska 
(Aniela), A. Wierusz (Berald), W. Karwicz (Kleant), L. Józe
fowicz (Biegunka), C. Julski (Tomasz), M. Żyro (pan Wiara) , 
J. Imienińska (Antosia). Po trzecim akcie następował epilog. 
Komedię grano 26 razy. Zabawne wrażenie robił drobny 

chudziaczek dr Biegunka prowadzący za rękę swego głupta
wego synka olbrzyma. Całość prowadzona była w stylu este
tycznej klasycznej komedii. 

W Lublinie w Państwowym Teatrze im. J. Osterwy 18.X. 
1950 r. w :reżyserii Z. Modrzewskiej, dekoracjach J. Torończu
ka w obsadzie: M. Chmielarczyk (Argan), J. Skwjerczyńska (Be
lina), Z. Stefańska (Aniela), Cz. Strzelecki (Berald), K. Iwiński 
(Kleant), J. Grabowski (Biegunka), St. Olejarczyk (Tomasz Bie
gunka), J. Rygier (Pan Czyściel), St. Maleszewski (Pan Wonny), 
L. Litwiński (Pan Wiara), St. Z·iółkowska (Antosia) , C. Janko
wia1.: (prezes fakultetu). 

W Teatrze Powszechnym w Łodzi 4.IV.1951 r. w reżyserii 
J. Chojnackiej, z dekoracją E. Soboltowej komedia miała ob
sadę: K. Opaliński (Argan), O. Bielska (Belina), K. Krakowiak 
(Angelika), A. Piiekarski (Kleant), J. Lisowski (Diafoirus) i H . 
Abbe (Tomasz), E. Sławowski (Berald), A. Fuzakowski (Czy
ście!), J. Jabłoński (Fleurant), E. Rawski (Pan Wiara), J. Łu
kowska (Antosia). 

Opracowanie muzyczne Tomasza Kies-ewetter. 

Stanisław Dąbrewski 

Organizacja widowni telefon - 923-66 

Przyjmuje zamówienia na bilety ulgowe od 10-ej 

do 18-ej bez przerwy. 

Przedsprzedaż biletów normalnych „Orbis" ul. Brac

ka 16 od godz. 11-ej do 18-ej prócz niedziel i świąt. 

Po przedstawieniu autobusy odwożą publicznoś& 

do Sródmieścia. 

Wydawca: 
PAŃSTWOWY TEATR LUDOWY 

Warszawa, ul Szwedzka 214 

Nakład 6.000 egz. Obj. 1 ark. Papier rotog r. AL Zam. 5855/d. 
Dom Słowa Polskiego - Warszawa 4-B-83958 
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