
e JUBILEUSZ AKTORA- e ŚMIESZNY 
„CHORY Z UROJENIA·· e TRAGIZM 
KOMIKAi e 

({\ - ' 
NIEDZIELA 

W Teatrze Polskim „Chory z urojenia" Moliera, 
wystawiony z oka.zji· pięćdziesięciolecia pracy 
aktorskiej Tadeusza Fijewskiego. 

Lubię tę sztukę. Pełno w niej śladów wczesnej 
farsy francuskiej i komedii dell'arte. Lubię po
zorną jej beztroskę, a zarazem ·nieprosty sar'15azm, 
polegający na tym, żeby z chorego z .urojenia 
zrobić lekarza. I oto Argan podnosi dwa palce. 
„luras przestrzega·re statuta per Facultatem 
praescripta cum sensu et roztropnościo?" - pyta 
go promotor. „luro" - odpowiada Argan. 

·Przy trzecim „iuro", w dniu 17 lutego 1673 ro
·ku, Molier, który gral Argana, zakrztusił" się 
krwią i w niespełna godzinę później zmar.t. Od 
tego czasu sztuka obrosła szczególną traq;ycją. 
Niektórzy insce.tiizatorzy, zamiast podkreślaę_. jej 
~sowoś&..,...,,..,.,.;eżeli-j:uŻ--konieczft.ię..._tftebłr,. *Ili po

nurą farsowo.~ć - po tamtym wyda·rzeniu ' każq 
Arganowi być chorym naprawdę i naprawdę -u
mierać, starając się 1P ten sposób związać sztukę 
z losem autora. Ale ironia sprawy polega na 
tym, że takich związków nie ma, że Molier 
wprawdzie byt bardzo chory, kiedy tę sztukr: pi
sał, pisal jednak farsę, nie autObiografię, i j edy
nie przypadek zdarzyl„ że grając w „Ch?rym 
z urojenia", u ·marl. ~ 

Wanda Laskowska, reżyser przedstawienia w 
Teatrze Polskim, wystawiła rzecz zgodnie z in
tencjam·i autora, jako zabawną sztuczkę karna
walową (na karnawa.l byla napisana), z tańcami 
i śpiewami, z Poliszynelem i Kolombiną. Farso
wy jest ~u też Fijewski w roli Argana. W czepku 
na głowie i w wielkich pa.puciach na nogach 
przemierza scenę kaczym chodem. Jęst śmieszny 
przede wszystkim. Oto blazen, oto chory z uroje
nia! Ale nie tylko. I tu się zaczyna sp·rawa, oso
bowości Fijewskiego. Ten aktor_. niejako -nie
chcący, wnosi na scenę t-ragizm. Nie znam ani 
jednej jego roli, w teatrze, filmie czy teie;wizji, 
pozbawionej tej nuty (z osławionym Anatolem 
w filmach Rybkowskiego włącznie). Oczywiście, 
tak też o Chaplinie _można mówić, i Tatim, 'i o 
nieodżałowanym Kobieli. Tymczasem FijJ?wski 
jest odmienny, daje więcej z samego ~iebie. 

- .Alććentjj" wl<isńego - -człowieczeństwa są ut~iffl °' ~~ 
silniejsze. Poza tym, czuje się ·u niego· w silniej
szym stopniu, niż u innych komików, wielkiego 
aktora dramatycznego. 

Pamiętam prawie calą drogę Fijewskieg~. W 
teatrze nie zapomnę postaci Gogo w „Czekając 
na Godota" Becketta. A w kinie pamiętam jesz
cze „Zew morza", gdzie Fijewski gral rolę boha
tera z lat dziecinnych, pamiętam go jako gazecia
rza w „Legionie ulicy" i Bronka w „Ulicy Gra- . 
nicznej". W związku z tymi rolami i następnymi, 
jak np. rola pana Wladzia w „Pętli" czy · pana 
Rzeckiego w „Lalce", trzeba też mówić o populi
stycznych cechach sztuki Fijewskiego. 

Jego biografia zresztą je wyjaśnia. „Na scenie 
stanąłem po raz pierwszy w roku 1921 - ~wie
dział aktor w jednym z wywiadów. - Bylo to 
przedstawienie -«Chorego z urojenia» w Teatrze 
Polskim, z Aleksandrem Zelwerowiczem w gl6w
nej roli. W dosyć osobliwy sposób doszlo dei tego 
mojego występu ... Otóż na Powiślu mieszkał ma
szynista teatralny, któremu polecono rozejrzeć się 
za statystami. Przeprowadzi.l on werbunek wśród 
chłopców z podwórka - i kandydaci, wraz ze 
mną, powędrowali, do teatru. Okazalem się naj
lepszy. I już pozostałem na scenie" . 
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