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Molier: „Chory z urojenia••. 
Pfźelttad: Tadeu1z Żeleński-Boy. 
Re:tyseria: Wanda Lasko.wska, 
Scenografia: Zofia Pietrusińska, 
Muzyka: Maciej Malecki. Układy 
pantomimiczne: Leon Górecki. 
Premiera w Teatrze Polskim. 

Choroba jest sprawą wsty
dliwą, przeciwną · naturze. U
krywa się między chorym, do
mownikami i lekarzem. Sym
bolem ciężkiej choroby czło
wieka jest basen. Dowcipy ze 
spraw trawiennych ·, są naj
grubsze. Kto spróbował im na
dać rangę artystyczną, bral się 
do sztuki karkolomr.ej. Hu
mor „Chorego z urojeni'a" .jest 
karkołomny. Historie o lewa
tywach śmieszą w knajpie. 
Dzif:ki geniuszowi Moliera 1 
tragicznemu żartowi jego 16su, 
„Chory z urojeni·a" nabral ce
chy bardzo wspókzesnej : hy
brydyzmu, połączenia skrajnej 
groteski, nawet błazenady -
z podskórnym tragizmem, któ
ry nie pozwala zapomnieć, ie 
farsowy Argan, biorący r.a 
przeczyszczenie l pędzący do 
wychodka, był jednak ciężko 
chorym człowiekiem, któremu 
śmierć stała już u wezgłowia. , 
Bo Argan byl ciężko chory, 
chociaż nie na to, na co się 
leczył 1 na co sam mniemał, 
że jest chory. 
Zagrać sztukę z takim bohate

rem 1est bardzo trudno 1 Molier 
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wiedzłał czemu j- wypchał bale
tem, pantomimą, doda~kami spoza 
komedjowego kn:gu. \\ljANDA LA
SKOWSKA położyła fl'IOCny na
cisk na te dodatki. I, Poliszynel , 
Kolombina, Grajkowie ,i Gwardziś
ci mają rozweselać wldzów t o
derwać ich myśli od dyskretnych 
porównań chorób Arga na - uro
jonych czy rzeczywistych - z 
własnymi chorobami, bańkami, le
watywami, doktór - w ie - czym. 
A nie są to myśli wesołe. 

.Jednakże intermediom :r:abrakło 
siły komicznej - choć MIECZY

. SŁAW STOOR porusz~ się dość 
lekko - a n ie wydobyli tet ze 
swoich ról humoru pan owie lekP.· 
rze, choć JAN KO~USZEWSKI 
wydawać się mógł jak ulnł d o ro
li Blegunki. Może :r;aw inił sam te
mat? Dość, że komedia j była smut
na, a farsa nte trywialna, ale M 
to nijaka. Subretka Ant.osla ma 
przeciw utrapieniom chorobowym 
reprezentować humor i tryskający 
zdrowiem, przeb!eran~owy, ży·· 
wiołowy i tradycyjny. Byłoby nl.e
sprawiedliwe nie d ostrze c pewnej 
siły komicznej .I telf·p·eramentu 
KRYSTY.N Y KRÓLÓ Y, a że 
nie była „molierowska ' 7 A co to 1 

znaczy „mollerowskaJ,' 7 

Za to zespól Teatru Pol
skiego dysponował t~k „molie
rowski m" (aha) akt~em jak 
Tadeusz Fijewski. ystarcza- · 
jąca przyczyna do w stawienia 
„Chorego z , urojenia' ,, chociaż 
nie bardzo1' wiemy ja_;k obecnie 
zagrać tę ' sztukę, b~ oQ.'niosła 
pełr.y su'\{ces. Fijewsld połączył 
występ 
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bileuszem 50-Jecia swej pracy . 
aktorskiej. „Trybuna Ludu',' U• 
kazała już na swych łamach 
sylwetkę tego znakomitego . a„ 
ktora, nie wracam zatem do 
próby sportretowan ia jego o!: 
sobowości artystycznej, która 
wykazuje się wielu świetnymi 
rolami w teatrze, w filmie l . 
telewizji. Każdemu wielbici~ 
lowi p ięknej gry aktorskiej 
dał Fijewski niejedno nieza
pomniane przeżycie. Ten ak;. 
tor umie świetnie łączyć gro.o 
teskę z tragizmem, wesolo.ść z 
melancholią, jest więc z zalo
żenl a doskonałym Arganem, 
chociaż w przedstawieniu W' 
Teatrze Polskim nie dano mu 
w pełni wygrać kontrastu Ar
gana komicznego i dramatycz.., 
nego, chorego w imaginacji~ 
nieznośnej dla otoczenia, 1 
chorego naprawdę, bez wiedzy 
tego?; otoczenia. Fi.iewski na:- · 
leży jednak do tego klanu ak
torów, którzy potrafią podnieść 
rangę - i· sztuki i przedsta
wienia. Przykładem sztuka 
,;wariat" Przeździeckiego,' któ
ra swe powodzenie zawd.zię:. 
cza głównie kreacji aktora, 'l · 
przykładem przedstawienie 
„Chorego z urojeni•a", wyłącz
.nie dzięki Fijewskiemu zyskU•' 
jące miejsce punktowane. 
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