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W roku 1921 na scenie Teatru Polskiego oczom widzów 

ulwzol się maly, drobny ch lopczyk. który wespół z kilku· 

nastoletnim rówiesnikiem mozoinie diwigal ogromny, wy

pchany brzuch jednego z występujących w granym wów

czas przedstawieniu aktorów. A grano wiośnie Moliera -

„Chorego z urojenia" z Aleksandrem Zelwerowiczem 

jcrko Argonem. 

Tym chłopcem by/ Tadeusz Fijewski. 

W roku 1968 progi Teatru Polskiego przekroczy/ dojrzaiy, 

finezyjny aktor - uwielbiany przez publiczność, ceniony 

1 szanowany przez krytykę i kolegów, laureat wielu na

gród, twórca wielu świetnych kreacji teatralnych, /ilmo· 

wych i telewizyjnych, wnosząc do zespołu tego teatru bar

wę jedyną, niepowtarzalną. Jesienią roku 1971 w Teatrze 

Polskim rozpoczęły się próby „Chorego z urojenia" w któ

rym Argana gra Tadeusz Fijewski. I tak oto mamy Ju

bileusz zamykający pięćdziesięciolecie pracy aktora, pięć

cziesięciolecie, w którym tak wiele powoła/ do życia ludz

kich, dziwnych i wzruszających postaci, ożywionych Jego 

talentem, pasją, sercem i wieczną młodością. Jubileusz 

najmłodszego chyba Jubilata spośród tych, którzy kiedy

kolwiek pięćdziesięciolecie pracy scenicznej obchodzi/i. 

Augu.ot Kowalczyk 

3 



WOJCIECH NATANSON 

TADEUSZ FIJEWSKI 

Czemuż nie zdobywamy się na to, by po każ
dym ważniejszym i ciekawszym przedstawieniu 
notować w zeszycie wrażenia najbardziej nas 
frapujące? Tok kiedyś bracia Goncourtowie 
zopisywali na gorąco, po słynnych literackich 
obiadach, swe uwagi i spostrzeżenia. Krytyk 
teatralny zdobyłby w ten sposób materiał po
równawczy, cenniejszy od recenzji (które się 
nie zawsze pisuje). Może najważniejsze byłyby 
wrażenia, wywołane grą wybitnych aktorów. 
Czy nasza pamięć może zastąpić taki szkicow
nik? Pamięć to instrument niedoskonały, za
wodny, pełen „dziur" i l,uk. Ale owa niedosko
nałość miewa swoje zalety. Uwalnia nas od 
określeń zbyt pośpiesznych, konkluzji zanadto 
drobiazgowych. Sam fakt zatrzymania, utrwa
lenia, niezniszczalności wrażeń dowodzi ich 
i11tensywności. Pozwala nawet na próbę na· 
szkicowania pewnych wniosków. 
Gdy dziś myślę o pracy i rolach Tadeusza Fi
jewskiego, ileż postaci się gromadzi w niecier
pliwym natłoku! Jakiż to tłum! I jak zróżnico· 
wany, jak bogaty w odcienie! Nie ma powtó
rek, czy schematów. Każda rola Fijewskiego 
żyje autonomicznie, a intensywnie. Niejedno 
ze zdań, niejedna ze scen powraca z odda
lenia i wydaje się, że wystarczyłoby sięgnąć 
ręką, by ich obecność stała się dotykalna. P6ł 
wieku pracy aktorskiej, w teatrach, filmie, ra
dio, telewizji, czasem i na estradzie! Pół wie
ku - co nie może postarzać wielkiego artysty, 
ponieważ zaczynał jako 11-letni chłopaczek, 
dostrzeżony przez Aleksandra Zelwerowicza, 
zużytkowujący w figuracji „statysty", czy w ro
lach epizodycznych, bogactwo spostrzeżer;, 
humoru, wiedzy o ludziach, zdobyte na 
warszawskim Powiślu. Tadeusz Fijewski grał 
w teatrze, zanim wstąpił do Państwowego In
stytutu Sztuki Teatralnej, prowadzonego przez 
Aleksandra Zelwerowicza . Być może, iż nie 
jest to metoda niepraktyczna; nasuwa się 
c;nalogia z Francją, gdzie znani jui i „uformo
wani" młodzi aktorzy wstępują do Conserva
toire National d'Art Dramatiąue. Ale lata 
trzydzieste to znów dla Fijewskiego również 
pamiętna praktyka u Jmacza, w powiślańskim 
„Ateneum". Wojna, okupacja, przerwa w pra
cy aktorskiej, zgodna z patriotycznymi instruk
cjami podziemnego naszego „ZASP-u", kelne
rowanie zapewne wzbogacające zmysł obse.-
wacyjnych doświadczeń, udział w Powstaniu 
Warszawskim, oflag, występy powojenne w To
runiu i Łodzi - oto etapy dalsze. I już od roku 
1948 - 2 powrotem Warszawa . 
W okresie ostatni2go 25-lecia, Fijewski coraz 
mocniej zajmuje pozycję reprezentanta wie!
kiej tradycji warszawskiego aktorstwa korne-
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diowego. Coraz wyraźniej obejmuje funkcje, 
które w Warszawie (a przez nią dla całej Pol
ski) bywały, są i będą niezastąpione, nieznisz
czalne. Wielkie nazwiska aktorskie od 150 lat 
broniq tych pozycji. Nazwiska lółkows'kiego, 
Frenkla, Kamińskiego, Zelwerowicza, Orwida, 
Znicza, Borowego, Ćwiklińskiej, Kurnakowicza, 
Leszczyńskiego i tylu innych„. 
Humor w życiu współczesnego nam świata, 
a szczególn1ie współczesnej sztuki, to oręż 
o wiele donioślejszy, niż się na pozór wydaje. 
To jeden z instrumentów odkrywania coraz to 
czulszych wibracji ludzkiej psychiki, jej najtaj
niejszych zakamarków. Fijewski nie zaniedbu
je żadnego ze środków, by się w te głębiny za
puścić. Pamiętamy ostrą, drapieżną, niemal 
jaskrawą technikę, którą zastosował w „Pa
miętniku szubrawca" Ostrowskiego, w przed
stawieniu warszawskiego Teatru Współczesne
go, oraz jako Pluszkin w „Martwych duszach" 
Gogola (Teatr Polski). Ale w „Czekając na Go
dota" Becketta był finezyjny; bogactwo de
likatnych odcieni mogło tu zadowolić najbar
dziej muzykalne ucho. Nieco wcześniej, w „Hu
zarach" Breala, operował komizmem z nowo
czesnej „commedia dell arte", pełnym śmia
łych pomysłów i „lazzi", wymagającym wirtuo
zeryjnej niemal gimnastyczności, elastyczności, 
żywiołowości, swobody. Jakże ta rola kontra-

„. w flimie „Zew morzo" 
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stuje w naszej pamięci na przykład z przepysz
nym Twardoszem w kreczmarowskim spektaklu 
fredrowskiego „Dożywocia". Wielka łysa gło
wa, nieubłagana twardość usposobienia, nie 
mal marmurowość komediowa - takiego Twar
dosza, tak konsekwentnego i wyrzeźbionego 
jeszcze nie widziałem. A wyznaję, że mimo 
przepracowania i zblazowania nawałem wra
żeń, raz po raz na ten sam spektakl chadza -
Iem, urzeczony grą znakomitych aktorów. W ko
medii Ionesco „Król umiera" ileż było niezwy
kłych akcentów aktorskich. Choćby w owych 
wahaniach między marzeniem, by po naszej 
śmierci wszystko przestało istnieć - lub wszyst
ko istniało, ratując przynajmniej pamięć o nas, 
już nieistniejących. 
Najnowsze role Tadeusza Fijewskiego mamy 
w świeżej pamięci. Próbowałem opisywać na 
łamach „Stolicy" zachwycającą bezradność, 
którą Fijewski podnosił do godności poezji 
w „Chłopcach" Grochowiaka, zagranych w 
Teatrze Kameralnym. Pomyślałem wtedy, że ten 
aktor potrafi nawet smutek i melancholię 
przemienić w pożywny pokarm naszej otuchy; 
tyle w owej grze prostoty i jasności, niebanal 
ności i przenikliwości, tyle ciepła i tyle wiary, 
że - jak mówi Camus - „w człowieku jest 
o wiele więcej rzeczy pięknych i zachwycają
cych, niż odrażających i haniebnych". (To 
wcale nie znaczy, byśmy na te drugie nie mieli 
zwracać uwagi.) Każdy gest i drgnięcie twa
rzy, intonacja słów i odcień milczenia były tak 
zharmonizowane, że nie podobna zapomnieć 
owego pana Kalmity, małomównego, gorzkiego, 
ukrywającego bunt, który później tym gwałtow
niej wybuchnie. Ileż tu aktor powiedział, jak · 
swą postać określał samym już sposobem trzy
mania głowy, czy rozpaczliwą determinacją, 
z jaką Kalmita czyni swej żonie wyznanie -
obojętności. I ileż pomysłowości w szybkich 
kroczkach, jakimi podbiega do okna, gdy za
ciekawienie przeważa nad ociężałością artre
tycznego ciała. I zaraz po tej roli, o wiele 
ostrzej potraktowana główna postać w „Waria
cie" Przeździeckiego. 
A nie możemy zapomnieć, że talent Fijewskie
go znajduje się w ustawicznym rozwoju . Jak 
ognia unika on jedynie wszelkiego banału 
aktorskiego, tak łatwo wyczuwalnego, tak mę
czącego i bolesnego. Unika też pretensjonal
ności, imponowania „na siłę" . Kiedy myślę 
o „Dwóch teatrach" Szaniawskiego, od razu 
stoją mi w pamięci przerażone i fascynujące 
oczy Fijewskiego jako Ojca w zakończeniu 
„Powodzi", gdy nagle stary chłop pojmuje nie
uchronność swego zagrożenia i opuszczenia. 
Kariera znakomitego aktora zaczęła się w 
„Chorym z urojenia" i teraz znów krzyżuje się 
z Molierem. Dziś znowu wraca Fijewski do pi
sarza, który dzięki dwu swoim właściwościom 
stał mu się bliski: poczuciu humoru i sympatii 
dla bliźnich. A tak wielu innych realizatorów 
obywa się bez jed nego lub bez drugiego z tych 
darów. Czy bez obu. 

Wojciech Natanson 
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KONRAD EBERHARDT 

TADEUSZ FIJEWSKI 

NA EKRANIE 

W aktorskim dorobku Tadeusza Fijewskiego 
role filmowe zajmują ważne miejsce; do roku 
1939 zagrał On w osiemnastu filmach; po woj
nie - wystąpił w siedemnastu. Z ról przedwo
jennych największe uznanie krytyki zdobyło rola 
warszawskiego gazeciarza w filmie „Legion 
ulicy", tuż po wojnie Aktor nawiązał do tej 
kreacji tworząc postać Bronka w „Ulicy Gra
nicznej". 
Obie te role znakomicie charakteryzują emploi 
aktorskie Tadeusza Fijewskiego, właściwą Mu 
umiejętność celnego f:'Ortretowonio autentycz
nych, ludowych postaci, obdarzania ich ludz
kim ciepłem, humorem, a także odrobiną me
lanchol·ii. Bowiem bohaterowie Fijewskiego, na
wet jeśli są zabawni czy wręcz groteskowi -
wywołują w odbiorcy nie tylko śmiech - skła
niają go do zadumy; rozczulają go - o także 
trochę niepokoją. 

I z tego właśnie powodu nie łatwo zdefinio
wać aktorstwo Fijewskiego, nie łatwo znaleźć 
dla niego właściwą „szufladkę". Czy jest akto
rem komicznym? Oczywiście, w przedwojennych 
i powojennych filmach polskich stworzył licz
ne postacie komediowe; w „Żołnierzu królo
wej Madagaskaru" Jerzego Zarzyckiego (Ma
zurkiewicz), w „Inspekcji pana Anatola" i fil
mie „Pan Anatol szuka miliona" Jana Rybkow
skiego (postać tytułowa). Tylko, że Tadeusz Fi
jewski wyposaża swoich zabawnych bohaterów 
w cechy wykraczające poza potoczne rozumie
nie komizmu; ich śmieszność jest jakby cokol
wiek żałosna, zachęcająca do wspóczucia, 
więcej nawet: ociera się niepostrzeżen.ie o dra
mot. Czy odnajdziemy w tym dalekie podobień
stwo do Chaplina, tego ze „Świateł wielkiego 
miasta"? Sprawa godna przemyślen'ia. 
Dlatego też gdy pytamy: czy Tadeusz Fijewski 
jest aktorem komicznym? - musimy odpowie
dzieć: tak, dodając natychmiast: jest zwłasz
cza aktorem ~ragicznym. U Fijewskiego komizm 
sąsiaduje z tragizmem w sposób uderzający. 
Przykładem połączenia elementów komicznych 
czy nawet groteskowych z tragicznymi jest krea
cja pana Władzia w „Pętli" Wojciecha Hasa. 
Właściwie, jeśli weźmiemy pod uwagę czas 
przebywania postaci na ekranie - jest to epi
zod . Al'e jaki! Fijewski kreśli tutaj sylwetkę na
łogowego alkoholika, który przebył liczne ku
racje odwykowe, a teraz po ostatecznej kapi
tulacji, włóczy się po knajpach w poszukiwa
niu kieliszka wódki. Kiedyś, jak wynika z jego 
relacji, był „najlepszym saksofonistą w kraju", 
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dziś jest ludzkim strzępem . Fijewski gra tę po
stać dyskretnie, w skupieniu, bez przesadnych 
gestów, nie usiłując zabawiać widzów pijac
kim sposobem bycia. Pan Władzio, zaczepia
jący klientów w barze, jest oczywiście w jakimś 
stopniu śmieszny, ale owa śmieszność rychło 
zostaje usunięta w cień, zdominowana przez 
autentyzm jego przeżyć. I kiedy cicho, konfi
dencjonalnym tonem snuje swoją opowieść 
o „domu bez kl'amek", w którym przebywał 
i który nie zdołał zawrócić go z drogi nałogu -
j uż nie śmieszy, zaczyna przerażać. Jego spo
wiedź porównać można chyba tylko z konfiden
cjami Marmieładowa, zawartymi w „Zbrodni 
i karze". Opowieść ta jest jednym z najbardziej 
wstrząsających epizodów w polskiej kinemato
grafii. 
Inną, bardzo wybitną rolą w dorobku filmo
wym Fijewskiego jest Ignacy Rzecki w „Lalce" 
Wojciecha Hasa. Oczywiście, jest to Rzecki 
stworzony na podobieństwo ... Tadeusza Fijew
skiego, a więc trochę odbiegający od potocz
nych wyobrażeń, jakie towarzyszą lekturze ar
cydzieła Prusa. Ów Rzecki, zadomowiony w 
wyobraźni zbiorowej jest chyba figurą w więk
szym stopniu malowniczą, rodzajową, warszaw
ską. W 1interpretacj>i Tadeusza Fijewskiego stał 
się bohaterem bardziej uniwersalnym, uosabia
jącym mijanie „swego czasu". Rzecki w ujęciu 
Fijewskiego jest liryczny, narysowany deli
katną kreską - a jednak bije z tej postaci 
osobliwa siła; w tym starym, samotnym czło
wieku drzemie i odzywa się raz po raz dawny 
żołnierz . 

Miałem kiedyś okazję przeprowadzić z Tadeu
szem Fijewskim dłuższą rozmowę, dotyczącą 
Jego kariery filmowej; wydaje mi się, że roz
mowa ta nie tylko przytacza zasadnicze fakty, 
ale także odzwierciedla zadziwiająco pełną 
i sugestywną sylwetkę Aktora. Portret tym cen
niejszy, że wykonany przez Niego samego. 
Pragnąłbym dodać, że zaliczam tę rozmowę do 
mych najcenniejszych doznań w dotychczaso
wych moich kontaktach z wybitnymi aktorami. 
Oto jej zapis: 
- Debiutował Pan przed wojną, w latach 
trzydziestych ... 
- O, nie, wcześniej - mówi Tadeusz Fijew
ski - Na scenie stanąłem po raz pierwszy w 
roku 1921. Było to przedstawienie „Chorego 
z urojenia" w Teatrze Polskim, z Aleksandrem 
Zelwerowiczem w głównej roli. W dosyć oso
bliwy sposób doszło do tego mojego występu ... 
Otóż na Powiślu mieszkał maszynista teatral
ny, któremu polecono rozej1 rzeć się za staty
stami. Przeprowadził on werbunek wśród 
chłopców z podwórka i kandydaci, wraz ze 
mną, powędrowali do teatru. Okazałem się 
najlepszy. I już pozostałem na scenie. 
- A pierwszy kontakt z filmem? 
- W sześć lat później, w roku 1927 reżyser 
Henryk Szaro powierzył mi rolę w filmie „Zew 
morza". Główne role objęli: Maria Malicka 
i Jerzy Marr. Ja przedstawiałem bohatera fil
mu w wieku pacholęcym: W prologu poprze-
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dzającym zasadniczą akcję rozgrywającą się 
w ileś tam lat później pojawiałem się na ekra
nie pochłonięty lekturą powieści podróżni
czych; pod wpływem tych lektur uciekłem z do
mu w świat. Na tym moja rola się kończyła . 
Debiut spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem, 
posypały się dalsze propozycje. Grałem póź
niej w takich filmach jak „Kropka nad i", 
„Przedwiośnie", „Ponad śnieg", „Córka gene
rała Pankratowa", „Młody las", „Kłamstwo 
Krystyny". Ale najlepiej wspominam „Legion 
ulicy". Postać gazeciarza, którą tam odtwarza
łem, zyskała mi zabawnie dziś brzmiący przy
domek „złotowłosego urwisa ekranu". Ale taki 
to był wtedy styl. .. 

- Wiele zmieniło się od tego czasu w pro
dukcji firnowej ... 

- Oczywiście. Ale nie przesądzałbym sprawy, 
że wszystko było wtedy złe . Mogę na przykład 
powiedziać, że wówczas liczono się bardziej 
z aktorem, z jego czasem . Każda minuta pro
dukcji filmu miała wartość . Ze zrozumiałych, 
rzecz jasna, powodów - w grę wchodziły prze-

„ . w „Rewizorze" Gogola 
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cież pieniądze prywatne. Organizacja pracy 
stała wysoko. Za to efekty nie zawsze były za
dowalające. Większość filmów, w których gra
łem, to kicze. I znowu „Legion ulicy", film 
o gazeciarzach warszawskich, wyróżnia się ko
rzystnie. Zdjęcia realizowano w tym filmie pra
wie wyłącznie na ulicy, co było wówczas rewe
lacją i zdawało się zapowiadać realistyczny 
przewrót w sztuce filmowej. I dzisiaj nie wsty
dziłbym się swego udziału w takim filmie„. 
Mówił pan, że się wiele zmieniło. No, choćby 
sytuacja aktora. Down iej istniały pewne pra
widłowości: aktor, który się sprawdził, dosta
wał rolę za rolą. Dziś jest inaczej. Aktor, który 
stworzył nawet znakomitą rolę, wcale nie jest 
pewien czy zagra znowu. Ustawicznie poszu
kuje się nowych twarzy. 
- W stosunku do pono działają jednak daw
ne prawidła. Otrzymuje pan przecież propozy
cję za propozycją„. W dwudziestopięcioleciu 
powojennym wystąpił Pan w kilkunastu fil
mach. Które z tych ról wspomina Pan najle
piej? 
- Rolę pijaka w „Pętli", Doktora w „Pierw
szym dniu wolności", emeryta w „Trzech kro
kach po ziemi" i Rzeckiego w „Lalce". Role, 
które w tych filmach grałem, dały mi najwię
cej satysfakcji. Dlaczego? Może po prostu 
dlatego, że udało mi się z tymi postaciami 
wejść w intymny kontakt, zrozumieć je, zżyć się 
z nimi. Jestem aktorem charakterystycznym; 
sylwetki, które kreślę, mają wyraźny kontur. Po 
to więc, obym mógł odtwarzanej postaci na
dać określony charakter, sam muszę być nią 
zainteresowany, coś mnie musi w niej zaintry
gować. 
- Wśród filmów, które pon wymienił, nie ma 
ani jednej komedii. Czy pono sympatie kieru
ją się zdecydowanie w stronę dramatu? 
- Nie, nie robię różnicy między farsą a dra
matem. No scenie grywam z ochotą postacie 
zarówno komediowe, jak i tragiczne. Nie zaw
sze zresztą łatwo dokonać takiego podziału. 
Czy na przykład Gogo w sztuce „Czekając na 
Godota" to była postać komediowa czy tra
giczna? Zapewne i jedno i drugie. W „Pamięt
niku szubrawca" grałem rolę starego emery
towanego generała. Jest to postać, której ko
mizm wynika z jej potworności, podobnie 
Pluszkin w „Martwych duszach". 
- Grywa Pan równolegle w teatrze i w fil
mie. Jak Pan pokonuje różnicę pomiędzy tech
niką gry teatralnej i tą, która obowiązuje na 
planie? Czy wymaga to od Pana wysiłku? 
- Tak. Pomimo doświadczenia czy nawet ru
tyny każdorazowo przychodząc na plan muszę 
przełamywać specyficzny opór, zadawać gwałt 
własnej naturze. Bo gra w filmie jest czymś 
sprzecznym z istotą aktorskiego rzemiosła, z 
powolnym, konsekwentnym budowaniem posta
ci. Na scenie mogę postać rozwijać, podda
wać rozmaitym próbom, przemianom, nato
miast przed kamerą pokazuję ową postać w 
wycinkach, raz z początku, raz z końca . Zaw
sze ogarnia mnie lęk, że moje wyczucie mnie 
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zawiedzie, że nie starczy mi wewnętrznego na
pięcia, temperatury do ostatnich ujęć. Wiele 
tu zależy od reżysera. Jedni pracują spokojnie 
i dopomagają aktorowi, inni są chaotyczni, 
impulsywni. 
- Czy mógłby pan podać przykład pozytyw
ny? 
- Proszę bardzo - Jerzy Antczak, Wojciech 
Has.„ Ten ostatni dba właśnie o tę ciągłość, 
jednolity rozwój postaci na planie. W taki spo
sób ustala ko lejność uję::. że aktor nie traci 
związku z poprzednią sytuacją. Praca w fil 
mach Hasa daje aktorowi, w każdym razie 
mnie - ogromną satysfakcję. 
- W „Lalce" kreuje pan postać Rzeckiego. 
Jak pan odnosi się do głosów krytycznych do
tyczących pańskiej roli? 
- Zarzucano mi, że grałem Rzeckiego w spo
sób zbyt miękki, płaczliwy„. Myślę, że jest to 
pogląd zbyt jednostronny. Przecież są w filmie 
sytuacje, w których Rzecki reaguje w sposób 
zdecydowany, energiczny, kiedy z jego zacho
wania można wyczytać, że jest to dawny żoł
nierz. Weżmy scenę w sklepie, gdy oburza się 
na Mraczewskiego za jego opinie na temat Wo
kulskiego. Albo scenę w knajpie, gdzie Rzecki, 
doprowadzony do furii , wyzywa dwu mężczyzn 
na pojedynek, kiedy ci informują go o zamia
rze Wokulskiego sprzedaży sklepu. Jestem bar
dzo zżyty z postacią Rzeckiego i chętnie po
wracam myślami do tego filmu . 
- W jaki sposób pracuje pan nad rolą? 
- Podczas lektury egzemplarza muszę od razu 
postać zobaczyć w wyobraźni. Potem sam sie
bie usiłuję dopasować do tego wizerunku. 
Powiedziałbym, że nie naginam postaci do 
siebie, tylko staram sam się do niej zbliżyć. 
Przewiduję zawsze okres czasu konieczny do 
tego, aby postać dojrzała we mnie. Chodzę 
z nią, śpię.„ Jestem już przez cały czas trochę 
jak ona, zaczynam myśleć jej kategoriami . W 
teatrze mogę l i czyć na dłuższy proces dojrzewa
nia, w filmie lub telewizji muszę być gotów 
o wiele szybciej. Prawie zawsze jestem nieza
dowolny z końcowego efektu. Na ogół nie 
oglądam filmów, w których gram, ani progra
mów telewizyjnych z moim udziałem. Czasami 
po prostu wstydzę się tego, co robię. 
- Ale przecież wymienił pan kilka filmów, do 
których powraca pan chętnie myślami . 

- Tak, oczywiście. Przede wszystkim do „Pęt
li". Muszę wyznać, że przejęła mnie moja 
własna rola, gdy oglądałem „Pętlę" . Jakie 
czynniki wpłynęły na to? Może bliski kontakt 
z reżyserem, wzajemne porozumienie? A może 
fakt, że moim partneram był tak znakomity 
aktor jak Gustaw Holoubek? A może jeszcze 
jedna okoliczność, najważniejsza - bliscy mi 
są ludzie nieszczęśliwi, załamani, zapomniani. 
I choć sam nie jestem zapomniany - ich nie
szczęścia przemawiają do mnie o wiele bar
dziej niż czyjeś sukcesy. I kiedy postać , którą 
mam grać, ujawnia przede mną swój dramat 
wchodzę z nią łatwo w bliski kontakt. 

Konrad Eberhardt 
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RYSZARD KOSIŃSKI 

FIJEWSKI W TELEWIZJI 

Domyślam się z rodzaju zaproszenia, że w pro
gramie gotowanym przez Teatr Polski będzie 
jeszcze mowa o Fijewskim w teatrze i filmie. 
A może nawet i w radio. Jak podzielić jedną 
osobowość artystyczną na te rejony, jak mie
rzyć Fijewskiego według sceny, planu filmowe
go czy ekranu TV, jeśli rejony te są jednym ob
szarem, tym samym powietrzem i światłem? 
Nie wiem. 
Dla mnie Fijewski, jako aktor wybitny, koja
rzy się zawsze z kreacją beckettowskiego Goga 
1i Władka z „Pętli" Wojciecha Hasa. I w tym 
wcieleniu trochę filozofa ludowego, o duszy 
Marmieładowa ze „Zbrodni i kary", trochę tra
gicznego błazna trwa po dzisiejsze kreacje te
lewizyjne. Czy to będzie w „Notesie" Zdzisława 
Skowrońskiego i Jerzego Antczaka, w „Duecie" 
Kornela Makuszyńskiego czy w czechowowskich 
„Oświadczynach". 
ludzie bywali mówią, że jest on zaprzeczeniem 
tak zwanego aktorstwa nowoczesnego. Panie 
Boże, cóż to znaczy? To nowoczesne aktorstwo 
wyrosłe na proteście wobec teatru opisowego 
i psychologicznego niewiele lub nic zupełnie 
nie znaczy w telewizji. A więc na tej olbrzymiej 
scenie, która nie znosi tekturowych ścian, źle 
dopasowanych peruk i markowania aktorskie
go. Tu do głosu dochodzi realizm i działanie 
aktora umotywowane doświadczeniem widza. 
W telewizji ta konwencja nabiera rangi obo
wiązującej, a zrozumiałe, że jej wartość, jej 
spełnienie zależy od klasy aktora. 
Chodzę coraz rzadziej do teatru, bo - by 
powtórzyć za Antonim Słonimskim - swoje już 
odsiedziałem. Z tych setek wieczorów pozosta
ło mi w pamięci kilkanaście przedstawień, ty
leż scenografii, dziesiątki zaś kreacji aktorskich 
i niespodziewanie jakieś fragmenty, jakieś de
tale, które tkwią pod powiekami ostrzej niż 
ziarenka piasku. Oto widzę Aleksandra Zel
werowicza w „Grzechu" Żeromskiego, widzę 
przede wszystkim gest jego dłoni opartej o 
srebrną gałkę laski, ten gest, który określał na
pięcie i cierpienie wewnętrzne. Widzę oto w 
„Pieją koguty" Bałtuszisa Jacka Woszczerowi
cza - milczącego, stojącego bez słowa w cze
luściach drzwi wiodących do czarnej izby li
tewskiej. Całą kondycję swego bohatera wy
śpiewał Woszczerowicz tym milczeniem. Obie 
sztuki nie szybują najwyżej, obaj aktorzy stwo
rzyli w swym życiu większe kreacje, a jednak 
najsilniej w tych to sytuacjach ich zapamięta
łem. Taka bowiem jest mistyka teatru i takie 
po nim podróże widzów. Bo i u nas, wajcho
wych, różne rzeczy się dzieją - powiada jeden 
z moich przyjaciół. 
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I Tadeusza Fijewskiego w takim to ułomku 
sztuki, w takim refleksie przedstawienia zapa
miętałem w telewizynej „Niespodziance" Ro
stworowskiego, gdy pochylony nad stołem w 
chłopskiej izbie przebiera zrabowany łup wyr
wany własnemu synowi. W owych błyskach 
otrzymujemy artyzm, stać zaś na nie tylko bar
dzo wybitnych aktorów. 

Mógłbym zabawić się tu w kontystę i wypisać 
kolejne role telewizyjne Jubilata: w „Martwych 
duszach" Gogolo, w „Czapie" Janusza Kra
sińskiego, „Katarynce" Prusa, w czechowow
skim opowiadaniu „O szkodliwości palenia 
tytoniu" i tak dolej, i tak dalej. Ale przecież 
nie o buchalterię tu idzie. Stawiam te kilka
dziesiąt zdań przede wszystkim dla uświado
mienia Jubil'atowi i Czytelnikom, że w historii 
aktorstwo polskiego i polskiego teatru Jubille
usz ten jest zupełnie osobliwy. Osobliwość ta 
wywodzi się ze znaczenia telewizji w naszym 
życiu. Myślę, iż Fijewski jest pierwszym w Pol
sce aktorem, który zgarnia z powodu Jubileu
szu konsekwencje narodzin teatru olbrzymiego. 
I milionowej widowni. 
Teatr i aktorzy zdobyli wielką szansę. Ich 
obecność artystyczno jest obecnością naj
prawdziwiej powszechną. Tę szansę uzyskała 
także publiczność. W koegzystencji tej, jeśli 
chcemy by przynosiło ona zdrowe owoce, waż
ne są obie strony. Ważne, to znaczy twórcze, 
współtworzące teatr. Powiada się, że telewizja 
pomaga ludziom najgłębszej prowincji poznać 
i zrozumieć sztukę. Że nobilituje owe wszystkie 
Komańcze, Sejny, Wyszkowy i Naprawy. Jest to 
jednak tylko część prawdy, jak kto woli, jedna 
strona medalu. W tym współistnieniu bowiem 
scenie życie, a wiarę aktorom w swą pracę -
daje świadomość obecności tych wczoraj n ie
obecnych widzów. I dlatego te Komańcze, Sej
ny i Wyszkowy nobilitują z kolei aktorów, bo 
utwierdzają ich w celowości działania. 
Taka jest cena telewizji i taka ceno pracy 
aktorskiej. Przypuszczam, że Fijewski zna ją 
doskonale, bo niewielu jest w Polsce aktorów 
tak powszechnie cenionych i lubianych. Gwiaz
dorzy i gwiazdy dzisiejsze mają, w odróżnieniu 
od bohaterów i vedett przedwojennego ekranu 
żywot krótki. Mimo że no ich sławę procują: 
i scena, i TV, i radio i kilka jeszcze masowych 
przekaźników. Nie mamy legendarnych akto
rek ni aktorów. Czyżby więc owe środki maso
wego przekazu banalizowały i upowszechniały 
życie artystów, a w końcu eliminowały szanse 
owych mitycznych fascynacji? 
Nie sądzę. Myślę, że może siła tej legendy ro
dziła się w klimacie określonego repertuaru ki
nowego i teatralnego, który poruszał przede 
wszystkim pokłady sentymentalnych uczuć, mi
łości i poświęcenia? A więc wartości najprost
szych, ale i najważniejszych. Jeśli tak, to jestem 
spokojny o Fijewskiego. Przejdzie do legendy. 
Żyje bowiem jako aktor w tym krajobrazie. 

Ryszard Kosiński 
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Z LISTÓW DO TADEUSZA FIJEWSKIEGO 

26.V.56 r. 

„.Podziwiałem Pana w roli Flicota w „Huza
rach". I w tym podziwie narodziło się tych kil
ka słów ujętych w rytm, wyrażających uznanie 
dla Pańskiej gry. Zechce Pan je przyjąć. 

Beczka humoru, z której się wysącza -
Nektar złocisty, upstrzony powabem -
Lśniący iskrami serdecznych wyśmiechów -
Wybuchających wulkaniczną lawą . 
Dusza Twa pełna słonecznych 

rozśmiechów 
zaraża widza radością upojną -
Owładająca tajnie organizmem -
Zyć każe Tobą - Twoją wesołością . 
Cudny kunszt twórczy - dawno 

niewidziany -
Ucieleśnienie jawne vis comica -
Gestu i słowa i wydźwięku głosu -
Złudzenie miałem - Fertner redivivus. 

20.11.63 r. 

„.Na wstępie pozwolę sobie przypomnieć, iż 
znamy się z Powstania Warszawskiego z 
r. 1944. Obaj, będąc mniej więcej w równym 
wieku, znaleźliśmy się w budynku Z.U.S .• gdzie 
w czasie Powstania, znajdowała się siedziba 
PCK. Pamiętam, gdy ZUS był silnie ostrze
lany przez Niemców z Frascati, a Pan dekló
mował piękne wiersze/ Pamiętam równiez 
przed gmachem ZUS, kapitana, któremu krew 
spływała z brzucha, postrzelonego przez Niem
ców! Pamiętam również, jak pod gradem kul, 
z grupą dr. Wróblewskiego, przedzieraliśmy 
się do Sródmieścia na ul. Wspólną. Pod nr. 27 
Wspólna był szpital polowy, gdzie Pan (nie
zwłocznie) z chórem Juranda dawał występy 
dla rannych żołnierzy! I wiele wspomnień łą
czy mnie z Panem! 

21.Vlll.65 r. 

Drogi Panie Tadeuszu! 
Ale Pan jest fajny. Pana zdjęcie stoi u nas na 
telewizorze. A czekolada od Tatusia też była 
smaczna taka mleczna z orzechami. Zyczę Pa
nu 250 ról teatralnych i 200 filmowych. Ser
decznie Pana pozdrawiam. Krysia. 

17.IX. 1966 r. 

„.Dowiedziałem się od polskich studentów, 
którzy gościli w Anglii, że Pan żyje, dlatego 
piszę, aby się z Panem skomunikować. Ostat
nio widziałem Pana w roku 1941 w Dachau na 
bloku 11-stym. Nigdy nie zapomnę te dwa Pa
na odegrane występy (Paweł i Gaweł) no i z tą 
małpką odegraną na kijku. Bardzo się ciesz:ę, 
że Pan żyje. Takich słodkich osób nigdy się 
nie zapomina. Jeśli mi Pan odpisze, dowie się 
Pan więcej. Proszę jeśli ma Pan możność dać 
mi adres Kóbiczka rodziny, tego śpiewaka, 
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który zmarł w Dachau, niech mi Pan prześle. 
Czy doktór Pawłowski też żyje? Proszę niech 
mi Pan coś o nim opisze. Rok temu miałem 
pisać ten list ale zaszła przeszkoda. odbyłem 
operację na oczy, zdjęcie katarakty. Myślę że 
ten list Pan otrzyma. Proszę nie zwlekać i na
tychmiast chwytać za pióro - no i odpisać, bo 
nie jesteśmy sobie obcy. Ponieważ nie znam 
adresu dokładnego, a wiem że Pan mieszka w 
Warszawie dlatego też piszę na adres Warsza
wa. 

4.IX.68 r. 

„.Przed chwilą skończyliśmy oglądanie w TV 
sztuki Skowrońskiego „Notes". Jesteśmy tak 
zachwyceni kreacją, jaką Pan stworzył w tej 
sztuce, że czujemy się w obowiązku podzięko
wać Panu za wspaniałą grę i prosić o możli
wie częste ukazywanie się na srebrnym ekra
nie. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękujemy. 

4.Xl.68. 

„.Proszę się nie gniewać, że w tak skromny 
sposób pragnę wyrazić Panu serdeczne po
dziękowanie za dostarczenie ogromnych wzru
szeń i przeżyć duchowych. 
Pana wielki talent aktorski i sposób nawiązy
wania tak bezpośredniego kontaktu z odbior
cą Jego sztuki wzbudza do Pana uczucie ser
decznej sympatii i przyjaźni. Chciałoby się 
oglądać Pana dzieło bez przerwy. Niech tych 
kilka słów płynących z głębi serca będzie dla 
Szanownego Pana dowodem szczerego uzna
nia za poniesiony trud. 

24.111.1969 r. 

„.Wiem, że list mój będzie jednym z tysiąca, 
jakie Pan otrzymuje. Zywię jednak nadzieję, że 
zechce Pan przeczytać i ten, w którym pragnę 
zawrzeć wszystkie moje uczucia doznane przy 
śledzeniu kreowanych przez Pana ról. Np. rola 
Rzeckiego utkwiła bardzo głęboko w mojej pa
mięci. Pokochałam całym sercem tego starego 
człowieka. 
Rola Rzeckiego była najpiękniejszą i najdo
skonalszą i nikogo innego nie widziałam w tej 
roli jak tylko Pana, Drogi Mistrzu. Cały ogrom 
Pana wielkiego kunsztu aktorskiego ukazała 
sztuka p.t. „Niespodzianka". I tu również 
stworzył Pan genialną i cudowną rolę, której 
już nikt tak nie zagra, a gdyby nawet zagrał, 
byłoby to wielką krzywdą dla widzów. 
Od lat nie było w telewizji takiego pokazu gry 
aktorskiej. Oglądając sztukę miałam wrażenie, 
że znajduję się na wsi i podglądam przez 
dziurkę od klucza życie nawet nieprzeciętne 
ludzi wiejskich, których nękała straszna nędza 
i doprowadziła w końcu do morderstwa. Nig
dy nie zapomnę Pana twarzy, na której malo
wały się bezdenna, obłąkańcza rozpacz, strach 
i te łzy, te prawdziwe Izy. Cierpiałam i płaka
łam razem z Panem. Wszystkie uczucia, które 
targały Panem, targały i mną, współczułam 
człowiekowi, który nie mógł znaleźć ukojenia 
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w bólu. Ileż szacunku i podziwu mam dla 
Pana, Drogi Mistrzu, zresztą wszyscy widzo
wie kochają Pana za dostarczanie im nieza
pomnianych wrażeń. Z głębi mojego serca 
płyną dla Pana wielkie słowa uznania, szacun
ku, podziwu i podzięki za umożliwienie mi 
podziwiania Pana we wszystkich dotychczaso
wych rolach jak i w dalszych. 
Jeżeli znajdzie Pan chwilę czasu, który jest 
przecież tak cenny dla każdego aktora, proszę 
o ofiarowanie mi swego zdjęcia wraz z auto
grafem, za co będę Panu bardzo wdzięczna. 

3.IV.1971 r. 

.„Jedno chcę tylko WPanu przekazać, to jest 
fakt, że jeśli tylko wyczytam gdziekolwiek, że 
„Tadziu Fijewski" występuje (zwłaszcza w Te
lewizji) odkładam najważniejsze sprawy służ
bowe czy prywatne i zawsze jestem pewien, że 
spektakl ten będzie na odpowiednim poziomie 
bo „Tadziu Fijewski" w żadnych szmirach nie 
bierze udziału - nigdy do tej pory nie za
wiodłem się w tej mojej filozofii artystycznej. 
Dobrze mi tak, bo młodemu Tadziowi nie do
wierzałem wtedy, gdy On tak wspaniale i kon
sekwentnie startował do Swojej wspaniałej 
przyszło.ki artystycznej. 

3.IV.71. 

„.T o jest bardzo dziwne, że my tak bardzo ko
chamy i cenimy Pana, a Pan wcale nas nie 
zna. Ostatnio byłam w Teatrze Kameralnym w 
Warszawie, grał Pan główną rolę. Niech Pan 
sobie wyobrazi, że zorientowałam się, że je
stem o Pana zazdrosna. W sztuce tej kilka ra
zy zwracał się Pan do publiczności, ale nie do 
mnie (to znaczy nie w tym kierunku, gdzie ja 
siedziałam). I poczułam żal do Pana, a właści
wie to było coś w rodzaju pretensji do Pana. 
Gdyż oglądając Pana często w telewizji mam 
wrażenie, że tylko do mnie Pan mówi i nawet 
prowadzę z Panem cichy dialog. Mistrzem jest 
Pan w scenach zdenerwowania i niepewności. 
Bardzo bylibyśmy wdzięczni Panu gdybyśmy 
mogli otrzymać od Pana zdjęcie z Pańską po
dobizną wraz z dedykacją dla naszego klubu. 

4.Xll.1971 r. 

„.Pozwolę sobie także wystąpić z pewną proś
bą. Otóż w Swych wspomnieniach drukowa
nych w katowickiej „T rybunie Robotniczej" pi
sze pan: „Na przykład pracując nad rolą w 
„Chłopcach" Grochowiaka nauczyłem się du
żo od swojego psa, pewne jakieś odruchy, 
spojrzenia, cechy psie przeniosłem na rolę". 
Czy mógłbym prosić o bliższe szczegóły? Ja
kiego charakteru spojrzenia, jakie konkretne 
cechy okazały się tak przydatne? Lub jak od
czuwa Pan możliwość porozumienia się ze 
zwierzęciem? Winien jestem wyjaśnienie. Nie 
powoduje mną tylko jakaś bezgraniczna sym
patia do zwierząt, lecz również ciekawość za-
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wodowa. Zbieram materiały do pracy pod tym
czasowym i uproszczonym hasłem: „Pies jako 
wychowawca i nauczyciel człowieka". Jestem 
pedagogiem i wielokrotnie wykorzystywałem 
możliwości wychowawcze wypływające ze 
współżycia człowieka ze zwierzęciem. Myślałem 
dotychczas o wychowawczej roli psa, lecz 
wspomniana uwaga cenionego i wielkiego 
aktora poszerzyła moje zainteresowanie. 

5.Xll.1971 r. 

„.Jestem uczniem L.O. Im. St. Staszica w 
Sosnowcu. Do żadnej sławnej i popularnej 
osoby nigdy nie pisałem. Nie miałem odwa
gi - to raz, a dwa - żadna z nich niczym mi 
tak bardzo nie zaimponowała jak Pan, nie 
wzruszyła jak Pan. 
Pisząc do Pana nie liczę na odpowiedź wie
dząc, że pracuje Pan po 18 godzin na dobę, 
nie proszą o autograf, a jedyną satysfakcją 
jaką sprawi mi ten list będzie to, iż Pan go 
przeczyta - może nie tak zaraz, ale kiedyś 
wreszcie„. 
Jestem rodowitym zagłębianinem a najpopu
larniejszym dziennikiem u nas jest ,,Trybuna 
Robotnicza", w której ostatnio czytałem Pań
skie wspomnienia - niejako Pański życio
rys. 
Nie wysilam się w tym liście na jakiś pate
tyczny albo oryginalny styl, chcę po prostu 
zwierzyć się Panu. Nie mogę jednak nawet 
w przybliżeniu określić, co czułem, gdy czyta
łem historię Pańskiego życia. Natomiast póź
niej po przeczytaniu - czułem dziwną tęskno
tę za tym pańskim ciekawym życiem i Panem 
(przepraszam, iż mam odwagę tak pisać). 
Proszę się też nie śmiać, ale ja tak tylko po
trafię określić to nieznane mi przedtem uczu
cie. 

„. w „Szkole kobiet" Bogusławskiego 
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MACIEJ ŻUROWSKI 

KOMEDIA 
I TRAGEDIA 

W „CHORYM Z UROJENIA" 

Ta inscenizacja ostatniego dzieła Moliera jest 
jubileuszowa nie tylko dlatego, że znakomity 
odtwórca głównej roli obchodzi w niej swój 
jubileusz. „Choremu z urojenia" minie w tym 
roku trzysta lat życia scenicznego, bo jakkol
wiek premiera w teatrze, który niebawem stał 
się Komedią Francuską, miała miejsce dopiero 
10 lutego 1673 roku, Molier zaczął próby już 
w listopadzie poprzedniego roku, zanim sztu
kę całkowicie ukończył. Inscenizacja Wandy 
Laskowskiej dołączy się też niebawem do serii 
przedstawień, która na całym świecie uświetni 
trzechsetną rocznicę śmierci Moliera. Dla Ko
medii Francuskiej będzie to sezon 1972-1973, 
który przewiduje, od jesieni bieżącego roku 
zaczynając, wznowienie „Don Juana", „Swię
toszka", „Grzegorza Dyndały", „Chorego z 
urojenia" oraz kilku innych sztuk, mających 
otrzymać inscenizację odświeżoną albo -
„Mieszczanin szlachcicem", „Szkoła żon", 
„Mizantrop" - zupełnie nową. Zapowiedział 
to niedawno w wywiadzie prasowym Pierre 
Dux, administrator Komedii Francuskiej. Inte
resująca jest ta kolejność tytułów ,i zwłaszcza 
podział sztuk na te, które wystarczy wznowić, 
i na takie, którym dobrze zrobi unowocześnie
nie inscenizacji. 
Co do miejsca „Chorego z urojenia" w dorob
ku jego wielkiego autora, pokolenia widzów, 
czytelników i krytyków wytworzyły opinię dosyć 
zgodną, reprezentowaną przez Boya, kiedy 
mówi: „komedia nie najwyższa, to pewna, ale 
niewątpliwie jedna z najoryginalniejszych, naj
genialniejszych w spuścizn ie Moliera". Wyjąt
kowo zdarzały się oceny jeszcze bardziej po
chlebne. Sainte-Beuve widział w niej. tak jak 
w „Panu de Porceaugnac" 1i w „Mieszczaninie 
szlachcicem", twór „żywiołowego i nieprzewi
dzianego komizmu" na miarę „Snu nocy let
niej" i „Burzy". Andre Gide powiedział, że dla 
niego „Chory z urojenia" jest największym 
dziełem Moliera, sztuką „świeższą, piękniejszą 
niż wszystkie inne, i to znacznie". Choć trudno 
byłoby nie przyznać, że „Mizantrop", „Don 
Juan" i „Swiętoszek" nie są mniejszymi arcy
dziełami, ta komedia pod jednym względem 
nie ustępuje żadnej ze swoich najsławniej
szych poprzedniczek. Charaktery ich głównych 
postaci tak się wymykają analizie, tyle mają 
głębi psychologicznej, że całkiem jednoznacz
na ich interpretacja wydaje się nieosiągalna. 
„Chory z urojenia" nastręcza jeszcze więcej 
trudności, o czym świadczą jego dzieje na sce
nie. Argon bywa mianowicie przedstawiany 
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jako człowiek mimo rysów niewątpliwie komi
cznych tak poważny, że jego sylwetka nabiera 
cech tragizmu, albo jako postać najczyściej 
komediowa, z pogranicza farsy. Takiej rozpię
tości wcieleń scenicznych nie doczekał się Al
cest, Don Juan ani Świętoszek. 
Nie wiadomo, czy Argon nabrałby cech tra
gicznych, gdyby nie to, że Molier, który grał tę 
rolę, zasłabł podczas czwartego przedstawie
nia, 1'7 lutego 1673 roku, i umarł w okolicznoś
ciach, które stanowią najbardziej patetyczny 
epzod w historii aktorstwa. Wskutek zrządze
nia przypadku ta ostatnia sztuka wydawała 
się, po fakcie, zawierać nie tylko aluzje do jego 
zdrowia i do konfliktu, w jaki Molier popadł ze 
światem lekarskim, atakując go już poprzed
nio w „Don Juanie", „Lekarzu mimowoli", 
„Panu de Pourceaugnac". Mogło się wydawać, 
ie nawet przepowiada/, co go z tej strony cze
ka. Kiedy Berold radzi Argonowi, żeby dla 
otrzeźwienia zobaczył, jak wyglądają lekarze 
w którejś z komedii Moliera, ten sam Molier 
jako aktor odpowiada/ słowami od dnia 17 
lutego 1673 roku brzmiącymi makabrycznie: 
„Widzicie mi franta, wałkonia, który pozwala 
sobie drwić z konsultacji i przepisów lekarzy, 
rzucać się na świetne ciało lekarskie i wywle
kać w swoich widowiskach na deski te czci
godne osoby! ( ... ) Gdybym ja był na miejscu 
lekarzy, zemściłbym się za jego zuchwalstwo; 
gdy mu się zdarzy zachorować, pozwoliłbym 
mu skapieć bez pomocy („.), powiedziałbym 
mu: zdychaj, zdychaj, to cię nauczy drugi raz 
naigrawać się ze świetnego Fakultetu!" Rów
nie przejmujący ton wydaje burleskowy epilog 
w miejscu, w którym pierwszy odtwórca roli 
Argona, doprowadzając szyderstwo z medycy
ny do paroksyzmu, odczul początek końca. 

luras przestrzegare statuta 
P<:!r Facultatem praescripta 
Cum sensu et roztropnościo? 

- pytał doktoranta przewodniczący, aby usły
szeć ślubowanie: 

luro. 
I ceremonia toczyła się dalej, do trzeciego 
„luro": 

Byware in omnibus 
Consultationibus 
Starszorum mniemania 
Aut dobro 
Aut gorszo? 

luro. 

Nigdy się posługiware 
Zadnis środkis, 
Ouam tylko almce Facultatis, 
Choćby pacientus miał skapiare 
Et mori de suo chorobo? 

luro. 

W tym miejscu Molier zaksztusił się krwią, 
wykrzywił twarz w bolesnym grymasie i błyska-
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wicznie, zauważywszy reakcję widowni, pokrył 
go efektem komicznym. Spektakl, który tego fe
ralnego dnia tak ironicznie towarzyszył ostat
niemu zejściu ze sceny autora i aktora w jed
nej osobie, mógł nasuwać myśl, że sztuka, tyl
ko pozornie komiczna, była dziełem człowieka 
steranego i p~łnego rozpaczy. Od kilku lat 
Molier był poważnie chory; „Świętoszkiem" 
zmoblilizował przeciwko sobie opinię klerykal
ną; w roku 1670 świat medyczny odpłacił się 
za miejsce poświęcone mu w dotychczasowych 
sztukach komedią „Elomir hipochondryk albo 
lekarze pomszczeni", napastliwym paszkwilem, 
który nie oszczędzał pożycia małżeńskiego ko
mediopisarza i Armandy Be jard; w roku 1672 
umarł w powijakach syn Moliera, już drugi, 
i została tylko córka; w tymże roku Lully do
stał od króla monopol na większe widowiska 
z muzyką i baletem. Nęcąca jest więc myśl, że 
Molier, który wśród tego wszystkiego coraz 
bardziej zapada na zdrowiu, pisze komedię 
przenikniętą tragizmem. W „Chorym z uroje
nia", mówi Boy, „przygotowuje jakby sam swój 
pogrzeb. Śmierć jego, jakby przez dziwny sym
bol1, jest czymś tak scenicznym, tak s kom po
n o w a ny m, jak gdyby ten sam zmysł tea
tru, który towarzyszył mu w pracy całego ży
cia, rozstrzygnął o momencie śmierci". 

Ale jak poza tym rozumieć Argona? W to
nacji komicznej. skoro to jest mimo wszystko 
komedia, czy tragicznej a l1bo mieszanej? Nikt 
nie opisał pierwszych przedstawień. Intencje 
autora trzeba więc wyczytać z tekstu, wyko
rzystując też ewentualnie wiadomości o ów
czesnym stylu gry Moliera. Wspomnienie tego, 
co się stało 17 lutego 1672 roku, musiało długo 
jeszcze działać na inscenizację, ponieważ w 
Komedii Francuskiej autentyczny fotel Moliera 
przez szereg lat służył kolejnym Argonom. Jak 
stwierdza Maurice Descotes w książce „Les 
grands roles du theatre de Moliere", dopiero 
w roku 1728 widać ślad Argona komicznego. 
Tak ujął tę rolę Montmery, syn Lesage'a, który 
mu widocznie przekazał pogodę ducha panu
jącą w jego powieści „Gil Bias". „Kwitnący 
wygląd Montmery'ego - zanotował współczes
ny widz - bynajmniej nie drażnił w osobie 
chorego z urojenia i był tym przyjemniejszy, że 
jest rzeczą bardziej zabawną widzieć człowie
ka, któremu wszystko zdaje się zapowiadać 
długie życie, a on bezustannie czuje się za
grożony bliską śmiercią". Romantyzm miał 
swoje powody, żeby traktować Argona jako 
człowieka groteskowego zapewne, ale głęboko 
nurtowanego lękiem przed śmiercią i napraw
dę chorego. Już na początku stulecia duże 
wrażenie zrobił w tej roli aktor uderzająco 
chudy. Jean Provost, który grał tragicznie Ar
nolfa ze „Szkoły żon" i w tym samym kierunku 
przesunął Harpagona, tak samo pogłębił Ar
gona. Inny aktor, Saint-Leon, upamiętnił się 
w roku 1853 wzbogaceniem krótkiej sceny Ili 
aktu I - kiedy Argon, ledwo zacząwszy rozmo
wę z Anielą, musi przerwać, ponieważ czuje 
działanie środków przeczyszczających, Saint-
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Leon, nim wybiegał za kulisy, demonstrował 
atak przejmującego bólu. 
Pod koniec XIX wieku Coquelin młodszy zerwał 
z tą tradycją i grał Argona jako tryskającego 
zdrowiem zrzędnego choleryka. Tuż przed 
pierwszą wojną światową Antoine, zasłużony 
reformator teatru francuskiego, poszedł dalej, 
obsadzając najpierw dwie role (Argona i An
tosi), a później wszystkie bez wyjątku aktorami 
kabaretowymi . Natomiast Gaston Baty, jeden 
z wielkich reżyserów lat międzywojennych, w 
roku 1929 osiągnął zapewne rekord koncepcji 
patetycznej. Jego Argon był tak chory, że na 
eh u steczce, w którą spluwał podczas rozmowy 
z Beraldem, pokazywała się krew. Był tak tra
giczny, że nawet Aniela w stosunku do niego 
była nie mniej podła niż Belina - w scenie, 
w której ojciec jej symuluje śmierć, tylko uda
wała rozpacz. Intermedia przedstawiały coraz 
bardziej gorączkowe majaczenia chorego; w 
epilogu lekarze o trupich głowach tańczyli do
koła konającego już Argona przy dźwiękach 
hymnu „Dies Irae". 
Poważnej koncepcji inscenizacyjnej, ale bez 
sukcesów Baty'ego, poświęcił w roku 1938 
całą książkę Jacques Arnavon. Przedtem, z ini
cjatywy Arnolda Szyfmana, około roku 1930, 
miał on reżyserować w Teatrze Polskim tak 
samo szczegółowo przez siebie przemyślanego 
„Mizantropa". Nie doszło do tego, ale Boy 
w artykule „Tradycje i nowinki" zaprezentował 
tego molierystę i reżysera jako człowieka, który 
za wszelką cenę chce unowocześnić wystawia
nie Moliera, spetryfikowane przez Komedię 
Francuską. Książka o „Chorym z urojenia" jest 
ciekawym dokumentem pokazującym, jak mięk
ko nieraz osiadają zapędy nowatorskie Fran
cuzów, gdy rzecz idzie o siedemnastowiecznych 
klasyków ich sceny. Będąc w sytuacji niezwykle 
ciężkiej, tłumaczy Arnavon, Molier „postanowił 
napisać sztukę, która miała traktować o cho
robie, l1ecz której motywem dominującym jest 
w rzeczywistości śmierć". Dlatego efekty ko
miczne, „zdobiące tę sztukę", nie mogą być 
pretekstem do przekształcania jej w farsę. „Ani 
tekst, ani okoliczności, w jakich została poczę
ta , ułożona i napisana, zwłaszcza zaś dramat, 
który rozegrał się 17 lutego 1673 roku, nie 
pozwalają na taką dowolność". Śmierć jest w 
„Chorym z urojenia" wszędzie - udane zem
dlenie Ludwisi w drugim akcie budzi grozę. Po 
to jednak, żeby ten motyw zajmował należne 
mu miejsce, trzeba usunąć zbyt grube dowcipy, 
które wyrwały się Molierowi, a więc między in
nymi skreślić zalecenie Antosi w sprawie ucię
cia ręki i wyłupienia oka. Nie ma mowy o in
termediach; jeże I i epilog z promocją doktorską 
staje się samodzielną częścią sztuki, „cała 
prawda „Chorego z urojenia" przepada''. Przy 
fatalnym „luro" Argon powinien zachwiać się 
(„da to publiczności okazję do refleksji"). 
Wszyscy obecni na scenie aktorzy powinni wy
razić zaniepokojenie, Antosia i Aniela mają 
zrobić ruch, jakby chciały biec z pomocą cho
remu. Orkiestra nagle urywa i kurtyna spa
da„. 
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Pierre Valde, autor nowszego komentarza re
żyserskiego, złagodził nieco tę interpr~tację 
mówiąc, że komizmowi wyznaczył Molier w 
„Chorym z urojenia" dużą rolę, lecz jedynie 
po to, żeby zahamować nieuchronnie w~~ie
rający tragizm tej sztuki. W roku 1957 Theatre 
National Populaire wystawił „Chorego" z Da
nielem Sorano, który poszedł pod prąd tej tra
dycji grając Argona ruchliw~go j

1
?k żywe s~e

bro, w stylu „commedia dell arte . Ale nacisk 
tradycji pozostał silny i za nią wypowiedział się 
największy dziś autorytet w zakresie literatury 
francuskiej XVll wieku, Antoine Adam. Twierdzi 
on, że ponieważ Molier zmienił swój styl gry, 
z farsowego, który mu odpowiadał początkowo, 
na poważny lub zgoła posępny, a rolę tytułową 
pisał dla siebie, więc Argon jest człowiekiem 
naprawdę cierpiącym, co najmniej hipochon
drykiem. „Argon to stary, zmęczony człowiek, 
który czuje chorobę krążącą wokół niego. Jego 
stany lękowe mają przyczynę w grożącym mu 
niebezpieczeństwie, nie w czystym przywidze
niu". Już na pierwszy rzut oka ta interpretacja 
i spokrewnione z nią nie są bardzo przekony
wające choćby dlatego, że pietyzm okazywany 
genialnemu komediopisarzowi i wielkiemu ak
torowi w sposób tak bezgraniczny oraz skrajny 
biografizm prowadzą do podejrzanego mani
pulowania tekstem. 
Aby powiedzieć, która z dwóch rywalizujących 
tradycji wygląda na bliższą •intencjom autora, 
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trzeba wiedzieć, jak dalece „Chory z urojenia" 
jest utworem dopracowanym artystycznie 
i wskutek tego nie dopuszczającym większych 
luzów interpretacyjnych. Im bliżej mu do szczy
towych osiągnięć Moliera, tym bardziej wią
żące dla komentatora oraz inscenizatora po
winno być wszystko, co zawiera tekst, i to 
całość tekstu. W kwestii artyzmu „Chorego" 
nie ma wątpliwości. „Nie znam piękniejszej 
prozy", mówi Andre Gide. Sztuka dialogu jest 
doskonała. „Zdumiewa on siłą, swobodą, wi
bracją życia, której nie znajdujemy gdzie in
dziej w takiej postaci", stwierdza Jacques Ar
navon. Ekonomia scen i efektów komediowych 
ujawnia mistrzostwo niczym nie nadwerężone. 
Sam początek, kiedy po wykwintnej uwerturze' 
baletowej Argon mówi o lewatywach i środ
kach przeczyszczających, jest wymierzony w 
widownią ze skoncentrowaną siłą, której nie 
dorównuje nawet słowo Cambronne'a, dobit
nie rozpoczynające „Króla Ubu" Jarry'ego. 
Goethe darzył szczególnym uznaniem, jako 
skończone arcydzieło samo w sobie, jedną 
z epizodycznych scen „Chorego". Zanotował 
to w swoich „Rozmowach" Eckermann: „Kiedy 
chcemy się uczyć dla naszych nowoczesnych 
celów, jak uprawiać teatr, to człowiekiem, do 
którego trzeba się zwracać, jest Molier. Czy 
zna pan jego „Chorego z urojenia"? Jest tam 
scena, która przy każdej lekturze tej sztuki wy
daje mi się symbolem doskonałej znajomości 
teatru". Goethe ma na myśli scenę VIII aktu li, 
w której Argon chce się dowiedzieć od młod
szej córki szczegółów o romansie starszej z Kle
o ntem. „Ktoś, kto nie znałby rzemiosła tak 
dobrze jak Molier - mówi dalej Goethe - ka
załby malej Ludwisi opowiedzieć wydarzenie 
natychmiast, całkiem po prostu, i sprawa by
łaby załatwiona . Jak żywym natomiast i efek
townym czyn i to dochodzenie Molier stosując 
rozmaite motywy retardacyjne, wskutek czego 
Ludwisia najpierw udaje, że nie rozumie 
ojca, potem oświadcza, że nic nie wie, potem 
znowu, mając dostać rózgą, pada jak martwa, 
i następnie, kiedy ojciec wybucha słowami 
rozpaczy, zrywa się z udanego zemdlenia re
zolutna i wesoła, po czym wreszcie stopniowo 
wszystko wyznaje". Doskonałość tej sceny, jej 
„wartość teatralna", sprawia, że w niej samej 
„zawiera się więcej praktycznej nauki niż we 
wszystkich teoriach", konkluduje autor „Fau
sta". Byłoby rzeczą dosyć niezwykłą, gdyby 
utwór pisany takim piórem był jako całość 
chwiejny i tolerował bardzo rozbieżne interpre
tacje, a nawet opuszczanie dużych partii tek
stu. 

Nieobojętny jest w szczegółach obraz lekarzy 
Argona, niebotycznie śmiesznych, rzecz jasna, 

· wyszydzonych za nieuctwo i pewność siebie, 
doszczętnie kompromitujących swój zawód. Im 
bardziej bezwzględnie wygląda kompromitacja 
medycyny w „Chorym z urojenia", tym większe 
szanse może mieć rozumienie tej sztuki jako bo
lesnej historii Argona rzeczywiście chorego. 
Zagadnienie jest interesujące przede wszystkir• 
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ze względu na rozmowę Argona i Beralda w 
akcie Ili, gdzie myśl Moliera wypowiada się 
niemal wprost i poważnie. W tej scenie mamy 
przykład tekstu niedokładnie rozumianego 
przed pięćdziesięciu laty, kiedy Boy pisał swój 
komentarz, a 'le i dzisiaj często traktowanego 
nie lepiej. Boy sądził, że Molier ustami Beralda 
„daje wykład swego nihilizmu na punkcie me
dycyny". Odrzucił ją całkowicie, bo „nie prze
czuwa/ może wspaniałego rozwoju, jaki osiąg
nie przyrodoznawstwo - o z nim medycyna -
w przyszłych wiekach; ole przygotowywał potęż
nie grunt pokoleniom, oczyszczając satyrą swo
ją pole z chwastów tamujących wzrost dobrego 
ziarno". Rzeczywiście, Berald ma poglądy zde
cydowane, ole zarazem tok wycieniowane, że 
są zrozumiale jedynie na tle walki toczącej się 
w ówczesnym świecie lekarskim. Zapytany 
przez Argono: „Dlaczego nie uznajesz, bracie, 
aby jeden człowiek mógł leczyć drugiego?", 
Bera Id odpowiada: „D'latego, po prostu, że 
kółka naszej machiny są do dziś dnia tajem
nicą, o której człowiek nie ma najmniejszego 
wyobrażenia; natura rzuciło nam no oczy zbyt 
gęstą zasłonę, abyśmy mogli co'kolwiek z tej 
tajemnicy przeniknąć". Toteż działonie natury 
daje więcej niż pomoc lekarzy. „Natura -
mówi Berold - samo z siebie, jeśli pozwolimy 
jej działać, wydobywa się powoli z zaburzeń, 
w które popadła". Słowa Beralda wyrażają 
koncepcję jasną dopiero wtedy, kiedy je ze
stawimy ze sceną V aktu li, gdzie Biegunka 
junior chwali się, że obronił tezę „przeciw 
zwolennikom krążenia". Już przedtem zresztą 
ojciec pochwali/ go, że ślepo trzyma się staro
żytnych mistrzów medycyny i nigdy nie chciał 
słuchać nowinkarzy, którzy propagują rzekome 
odkrycia w rodzaju krążenia krwi. Tok przed
stawiając lekarzy Argono, Molier świadomie 
wkracza w naelektryzowaną problematykę me
dycyny tych lat. Krążenie krwi zostało stwier
dzone przez Williama Harvey'a w roku 1619 
i dawno już o nim było wiadomo we Francji 
(teorię tę wspomina z uznaniem Kartezjusz w 
„Rozprawie o metodzie"), ale napotykało na 
zacięty opór zastygłych w rutynie znakomitości 
medycznych, jak osobisty lekarz Ludwika XIV, 
Guy Patin, zmarły w roku 1672. Na krótko 
przed śmiercią jeszcze promował on jakiegoś 
autentycznego Biegunkę, który też dowodził 
w swojej tezie, że teoria „cyrkulatorów" nie 
ma sensu. Ośmieszone przez Moliera puszcza
nie krwi, tradycyjnie uważane za najlepszy 
obok przeczyszczen io za bieg leczniczy, prze
stało być wypróbowanym efektem komedio
wym, gdyż wyznawcy tych dwóch środków, nie 
rozum1eiąc konsekwencji odkrycia, opierali 
swoją praktykę na zdezaktualizowanym przez 
Horvey'a przekonaniu, że - jak uczył jeden 
z podręczników współczesnych Molierowi -
„krew wcale nie jest tak niezbędna do zacho
wania życia - choremu nie można upuścić za 
dużo krwi". Harvey otworzył epokę, do której 
należał Molphigi, twórca histologii, oraz długi 
szereg lekarzy i przyrodników, którzy kładli 

34 

.„ w „Chłopcach' ..- Grochowiaka 

.„ w „Dożywociu" Fredry 

35 



fundamenty pod nowoczesną medycynę. Mo
lier, jako kartezjanista sympatyzujący z ma
terialistycznymi ideami Gassendiego, dostrzegł 
starcie nowatorów i zaśniedziałych wyznawców 
rutyny. Jeżeli wsłuchać się w bełkot lekarzy 
Argona z jednej strony i z drugiej w to, co 
mówi Berald (a także Antosia, wyraźna karte
zjanistka), widać, że twórca tych postaci stoi 
na gruncie nowej nauki medycznej. To, że we
dług Beralda nie rozwiązała ona jeszcze ta
jemnic „naszej machiny" i że działanie natury 
pozostawionej sobie jest więcej warte niż me
tody Czyściela i Biegunków, odpowiadało rze
czywistej sytuacji, zwłaszcza w medycynie fran
cuskiej - Guy Patin, potężny wróg „cyrkula
torów", ledwo zdążył oddać ducha Bogu, 
a nowatorzy uzyskali dopiero w roku 1673 
pierwszą katedrę, z której mog I i głosić swoje 
poglądy. Gdyby Argon był skonstruowany jako 
figura poważna, choć trochę na podobieństwo 
swojego twórcy, to musiałby przynajmn1e1 
częściowo dorastać do tej problematyki, cał
kowicie go przecież omijającej, jakkolwiek jest 
ona w sztuce na pewno zarysowana. 
Nic zatem nie każe widzieć w „Chorym z uro
jenia" dzieła, które napisał o sobie autor 
udręczony kłopotami, chorobą i obsesją śmier
ci. Jest to, jak głosi podtytuł, „komedia-balet", 
mająca rozerwać Ludwika XIV i uświetnić jego 
zwycięską kampanię w Holandii. Prolog i trzy 
„międzyakty" - to znaczy dwie wstawki między 
aktami oraz epilog - są nie tylko, wskutek 
swoich rozmiarów, istotną częścią widowiska, 
w sposób naijbardziej oczywisty zrośniętą z Ar
gonem w epilogu. Są nią również pod wzglę
dem funkcji artystycznej, wszystko bowiem w 
samej komedii świadczy o jej doskonałej 
spoistości i pełnym opanowaniu rzemiosła. 
Wszystko pozwala sądzić, że Molier wiedział, 
co robił, kiedy dawał perypetiom chorobowym 
Argona tak rozbudowaną oprawę baletową 
i groteskowo komiczną. Różnorakie kłopoty 
i pogarszający się stan zdrowia od dawna to
warzyszyły jego twórczości. Ale stąd nie wynika, 
że u pisarza epokii klasycyzmu, dostawcy roz
rywek dla elity „dworu i miasta", mogły one 
być materią czy impulsem do wydobywania na 
plan pierwszy spraw zupełnie osobistych. 

Nie ulega co prawda wątpliwości, że - wy
jąwszy czyste farsy - komedie Moliera normal
nie zawierają przymieszkę goryczy, ironii albo 
wprost tragizmu. Komizm sam przez się jest 
zjawiskiem złożonym i nie mniej głębokim niż 
tragizm, a u Moliera ta głębia odsłania się ze 
szczególną wyrazistością, nie bez udziału mo
mentów autobiograficznych. Komizm postaci 
Argona, naiwnego hipochondryka, sybaryty 
i egoisty, jest przyciemniony zgrzytliwą reflek
sją na temat nieuleczalnych urojeń ludzkich, 
spustoszeń, jakich w człowieku dokonuje auto
iluzja. Pod tym względem Argon niczym się nie 
różni od swoich lekarzy. Obłędnie zaślepiona, 
cała czwórka tworzy jednak obraz wykracza
jący nieskończenie poza demaskatorski atak 
na zacofaną medycynę francuską XVI! wieku. 
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Ogólną i najdalszą perspektywę „Chorego 
z urojenia" znakomicie ujął Boy charaktery
zując niefortunnego pretendenta do ręki 
A.nieli: „młody Biegunka jest lekarzem, ale 
mógłby być pedagogiem, teologiem, sędzią, 
i tak sarno vvówczas biada temu, kto by sk~ 
dostał w jego ręce!" Ten demoniczny rys dok
tora Tomasza Biegunki odpowiada nieświado
memu, ale głębokiemu powołaniu Argona, 
czego dowodzi f .inał. 
Są to wszystko błyskawice czarnego humoru, 
zapalające się co pewien czas we w szystkich 
wielkich komediach Mol•iera. Nie można też 
nie dostrzegać w nich osadu jego doświad
czeń życiowych, walk i rozczarowań. Nic 
wszakże nie pozwala twierdzić, że przy pisaniu 
„Chorego z urojenia" piórem autora kierowo
ł c przede wszystkim obsesyjno myśl o własnej 

• ś mierci i chęć rozprawienia się z medycyną 
dlatego, że nie potrafiło mu pomóc. Słusznie 
stwierdził Maurice Descotes robiąc przed dwu
nastu loty bil'ans francuskiej inscenizacji „Cho
i"ego": „Cala problematyka inscen irncji tej 
sztuki jest obciążona przez zbieg okoliczności, 
który połączył śmierć Moliera i ukazanie się 
tej sztuki no scenie. Wskutek tego stało si'? 
rzeczą niemożliwą rozważanie „Chorego z uro
jenia" poza tym kontekstem historycznym i ro
zumienie go jako utworu, którym jest w rze
czywistości - jako farsy przeplatanej tańcami, 
dokładnie tego samego rodzaju co „Mieszcza
nin szlachcicem". Odzywały się również głosy, 
że przeważający sposób inscenizowania tej 
sztuki w tonacji poważnej lub wyraźnie tra
gicznej oznacza nieuniknione zubożenie dzieła, 
które trzeba wtedy grać ellirninujqc „między
akty" lub redukując je do minimum (którym 
staje się okrojona promocja doktorska, jak to 
zaleca Jacques Arnavon). „Często widywałem 
przedstawienia „Chorego z urojenia" - pisał 

· w roku 1969 wybitny znawca klasycyzmu fran
cuskiego, Pierre Clarac - we Francji, na pro
w incji, za granicą, w stodołach, kiedy go grali 
doświadczeni aktorzy, młodzież szkolna. chło
pi - za każdym razem urok działał; cała sala 
u legała sile 'komicznej, nieodpartej potędz2 
dzida, któremu czas nie może nic zrobić . 
A przecież gra się dzisiaj te sztukę oqranicrn
n ą do partii dialogowych iej trzech okt0w. 
B1ak odwagi nie pozwala wyiść z pokoju, gdzie 
się zamknął ten niby chory. Ale tako s1tuko nie 
odpowiada zamiarowi Moliera . Muzyko i ta 
niec miały w niej największy udział". Taką 
właśnie inscenizccję doje Wando Laskow
ska. 
Dzięk ·i temu w ciągu jedneqo wieczora jesteś
my uczestnikami trzech wydarzeń. Przeżywając 
„ Chorego z urojenia" w trzechsetlecie (albo 
prawie) jego narodzin i obchodzqr: jubileusz 
artysty tej miary co Tadeuc;z Fijewski. widzimy 
zarazem inscenizacje. która jest odważnym 
przyczynkiem do dyskusji toczącej si~ przez 
tyle już czasu. bez wyraźnej konkluzij, na temat 
ostatniej sztuki Moliera . 
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