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Strozzi, czyli o udawaniu 

Tito Str zzi - ur: w Zagrzebiu w 1892 r. chorwacki dramaturg, reżyser i aktor~ 
jedna z najwybitniejszych postnci w teatrze chorwackim tego stulecin . \Vslawił się 
jako odtwórca głównych ról w drnrnatnch Szekspira i Mirosłnwa Krleży (cykl „Clern

bnjowie"). Wyreży · ruwał ponad 150 przedstawie11, spośród kt(H)'Ch nnjbardziej 

cenione był y realiza~je utworów klasyczuycl1. Na jego obfity dorobek clrnniatur

giczny składają się komedie, dramaty o tematyce biblijnej (,,Ecce homo"), dramaty 

historyczne i satyry społecZlle . Znakomicie adaptował dla potrzeb sceny powieść 
Flauberta „Madame Bovary" i „Dwannścic krz ·sd" Ilfa i Pietrown. \Vysok..1 renomą 

cieszy s ię jego przckłnd I i li części „fo11sta" Goethego . 
.,,Grę i rzecz)'\ i stośi~" Strozzi wystawiał początkowo pod pseudonimem Richard 

Seekheim. Grat w niej sam nutor wraz z żoną, Eiizą Cerner-Stmzzi. Dopiero gdy 

krytyka i publiczność zaczęły w ychwnlać „rmgi lskiego" pisarza, Strozzi ujawn ił się 
jako autor. Sztuka doczekaln się licznych przekładów i renl iwcji w całej Europie'., 

wysl.awi:rna była parokrotnie ta kże w Polsce. \V Buclape ·zcie jeden z tentrów wysta-

wiał ją nieprzerwanie pr"lez d a lat n. 
Zdaniem 6wcze nych recenzentów „autorowi udało się w harmonijny sposuli 

połączyć cenny lekst literacki z clo.-konałą techn iką drarnat11rgiczn;1 i wyrazi ~ go zr~ 
cznym, jak rzndko dialogiem" „widzowi wydaje się w korku iJektaklu, że przeżył 
z aktora mi prnwdzi\ y l'rag111cnt ich życia" , , wsz. stko jest w nim św iei , oryginalne 

i zajmujące, a bylo przy tym pomysłowo wykonane" . 
Dzisiaj o ryginah 1ość tego tekslu cokolwiek zwi e trzała, niemniej jednak pozostaje 

on nadal wyr.wanicm dla wykonawców i w se ·niczncj realiza1:ji może dost..1r'zyć 

wiele satysfakcji zmówno artystom, jak widzom. 
Jaku rzecz o nieau tentycznośc i , o naszym codziennym udaw:uiiu, o tym, jak 

trudno prowaclziL~ szczery dialog- dot.y 'ZY kn żdrgo z n;~. Urn icszczcnic akcji w „sfe

rach 1~1ku lisowych jest nawiązaniem do wiecznego mol)'\ u , teatrum ll llllldt -

teatr jest światem , my aktorami. 
1;1) 4 Młodsi wiedu1 o tym od St..1chury. \J 

Czterdzieści lat na scenie 

Z Cezariuszem Chrapkiewiczem, 
aktorem i działaczem sportowym 
z okazji 40-lecia pracy scenicznej, 
rozmawia Janusz Lcgoń 

Janusz Legorl: Czterdzieści lat w teatrze - jak to można wytrzymać? 

Cezariusz Chrapkiewicz: Nowel wi'('C(f W teatrze 11~yslęp11ję prawic od 
urodzenia. Już w ochrowe wyst. ę powałem //}jasełkach w 1954 roku ukolt
cz.yłem w Poznaniu średnią Szkolę fnstmktorów Teatrów Oc!wtnicz.ych Od 
tej pot)' trwają moje zawodowe związki ze sceną . Późnię/ wojsko, krakowska 
PWST i w 1961 t: debiut - w Bl'elsku-Białej. Pmcowałem później /() wiei.u 
teatraclt, ole Bielsko ciągnęło 11111ie do siebie. Jestem przecież z ty clt stron, 
urodzilem się w And1yc/10/()ie. Ostatnio 111i'ole111 dwa lota przeruD; ole po 
objęc1/1 qyrckrji przez 11.fatka Gaja /()ródłcm na scenę - od st;ycznia je.stem 
znów na etacie. 

JL: A co zawodem ogrodnika? 

Cezariusz Chrapkiewicz: Zrobtlem kursy ogrodnicze, cliciałem 111icć taki 
wpis w dowodzie osobis(ym - ale dowody się z111ie111!>~ zniknęła mbtyka 
„zawód" ... 

JL: Czasami twierdzisz, że nie lubisz teatrn „ . 

Cezariusz Chrapkiewicz: Nie lubię leatm w dzisiejszychfomwch 01ga
nizac,ni~ych Mierzi mnie lCl finansowa 11uzeria. Wsz.rsc,y - od qyTcktom po 
portiera - zajnwją się żebmni11ą. Prmoi'e nie 11w czasu na roz11w11'.r o szt.u
ce, na 11~yślenie o f:ym co ważne ... Aktor pmcuje nad rolą 24 godziny na 
~~. 5 



JL: Nawet we §ni ? 

Cezari usz Chrapkiewicz: Naj(!,orszc sq SI ~)'; że się nie umie roli. Człowiek 
się budzi zlany zimny m potem, ale szczęśl1i1~y, że obudztł się w łóżku, nie na 
scenie. Ta praca to naprawdę duże obciążenie psychiczne. t także kondyc_yj
ne. 

JL: B · guslaw Schaeffer twi rdzi, że ahy ko hać teatr, nie można być od nie
go uzależnionym. Czy dlatego - by mieć r -ychiczny azyl - zaj ąleś się dzia
łalnością sportową? 

Cezariusz Chrnpkiewicz: fest w ~ym sporo rogi, ale sport mam we krwi. 
W Andrychowie wszyscy rodzili się z piłką w ręce. 

JL: Co je·t dla ciebie najważniejsze w teatrze? 

Cezariusz Chrapkiewicz: Najważniejsze Io ~yć dourym aktorem, byt 
fachowcem. 

JL: Jak się w teatrze zostaje fachowcem? 

Ceznriu z Chrap~ iewicz: Przede wszystkli11 trzeba mieć podstawy, 
oprócz lef!,O niezbędna jest iskro boża, szczęście, no i oczywiśrie pram nad 
sobą. 

JL: M6wiąc o podstawach masz na myśli ·zkolę t atralną? 

Cezariusz Chrnpkiewicz: /a bardzo dużo zawdzięczam szkole średnięj. 
W tej szkole inslruk torów można ~) lo zdo~yć naprawdę 1N;zechstro11ne wyk
ształcenie leatralne - od podstaw dykr;jipo hislori~~ sztukr'. Jl! PWST szło mi 
ciężko . Z Jurkiem Bi1łcz.yck1in 111ie/iś111y ~yć nawet relegowani z uczelni ... 

JL: Brakowało zdolności? 

Cezariusz Chrapkiewicz: Po prostu profesorowie chcieli, że~yśmy wszys
o/ byli bardzo dobrzy: Co do zdolności - my.ślę, że ani w moim, ani w Jur
ka Bińczyckiego prz.)'padku nie ~yło aż tak źle. Zagrałem w ciągu ~ycft 
czterdzieslu lat pewnie setkę czolou!)'Ch ról dostawałem nagrody .. 

JL: Któr uważasz za najważnjcjsze? 

' 

J 

Ceznri usz Chrapkiewicz: Nagrodę w Kaliszu za Malkolma w 
,.Makbecie". Była też nagroda telewiz.yfna w Katou•i<x1c/1. Złota Maska w 
Bielsku, dwie podobne nagrody w Kielcach G,Dz1ka róża } itd. 

JL: Jak pracujesz nad rolą? Polegasz na intuicji czy wolisz Jrob iazgow ~1 ana
lizę? 

Cezariusz Chrnpkiewicz: Cz.ytam tekst. Robię sobie kanapki, kawę i cz.y
tarn. Analizuję postać nie po to ~Y ją ndtworz.yć. Chcę ją w obie odnaleźć, 

''przetłumacz.yć" na moje wcumtki psychiczne i fizyczne. 11 11a próbie musi 
to skontrolou ać re~yse1; ncyivażniejsza osoba w teatrze: on sprau dzci, czy 
w co 1.v.y11~vśliłem „przechodzi przez mmpę ", czy dociem do pub/iczno.fri. 
Re~yscr inspiruje, ko1yguje, myl/i o cało.§ci przcdsuw ienio. 

JL: Różne są style pracy reżyscr~kiej . Jedni wymagnją od aktora ni maJ ni -
wolnicz go wykonywania zadai'L, inni skupiając s ię na ogólnej wizji przed
stawienia pozos tawiaj ~! akt rowi wiele swobody w szczegółowym kształto 

waniu roli, jeszcze inni hipnotyzują czy prowokują. Z jakimi reżyserami 
lubisz pracować? 

Cezo ri usz Chrapkiewicz: Najbardziej odpowiadcy·ą mi 111izjonerz.y; którzy 
pamiętają o aktorze. Ze swoich spot kwi z re~ysemmi najcieplej w po111inam 
pracę z prof llaLiną Cryglaszewską, która w PJll Tuczyło mm·e zawodu, 
a później ~yle111 u niej w teatrze. Świetmc się pracowało także z Józefem Gru
dą, Maciejem Prusem. Odpowiada mi leż sposób w jaki pracuje . 'tanisłruv 
Nosowicz . 

JL: Podczas swojego pierwszego pobytu w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej 
ł d • . J\,f kl " . . k L d t• ze:-wa.:eś p:-ze s:aw1e:·1c „tv_;: )c::: p:-L1te: :1 v 1c p. zcctw _o SK.a.:: a_:cz::e:::.u 

zachowaniu młodzieży obecnej na widowni . Pisała o tym prawir cala polska 
prasa. Niektórzy dziennikarze zganili c ię za to. Pomijając stronę anegdoty
cznq: w konflikcie pomiędzy godnoś ią akturn a nakazem szacunku dla 
publiczności wyhraleś wówcUL5 godność. Jak dzisiaj s i~ na lu zapatrujPsz? 

Cezariusz Chrapki •wicz: Dz1:<Jiajpatrząc na lamio u:ydarzenie, "!Yślę że 
nie ~· ła to dobra kreacja. 

JL: To znaczy, że gdyby pektakl był I pszy, ni d szł by do całej awant11-

ry? 7 
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Cezariusz Chrapkiewicz: W 1970 1: grahśnur w Teatrze Polskim w Szcze
cinie „Erosa i Psyche" Żuławskiego w re~yserii Madeja Pmsa. B,y{v tam 
obszeme c_yta~y ze Starego Testamentu, podniosły nastrój. .. Na młodzieżo
wym przedstawieniu jakiś wesołek chciał rozbawić puóliczno.§ć puentując 
cytat słowem ,,Amen". Za.fmiały się może trzy osoby, pozostali nadal oglą
dali w skupierult, a szkoło w_yk11p1lu nustę1me przed"ilawienie ... Cltcę przez 
to powiedzieć, że dobre przedstawienie potmfi się obronić, choć ocz:ywiście 
wśród 111/odzie~y nic brakuje „nadpob11dliw_yc/1 ", na któtych nic nie działa. 

JL : Którą ze swoich licznych ról cenisz n<ljbardziej? 

Cezariusz Chrapkiewicz: Do Wojewody w „Mazepie" Słowackiego prz_y
f50towywalem się przez 20 lat. 111-eszet'e zuw-ałem go w Bielsku. W Kielcach 
r;rałem Konrada w „Wyzwolc111l1 ". Kie((yś gmbsn(y to przedstawienie 
w Rado1111it dla kombolCtnlów. Po slowac/1 ,Jo tu oglctszo111 się wo/1~y" wete
rani wstali: zaczęli bić bmwo. Dla takiego jednego przedstawienia warto len 
zawód upmwiCt ć. W OL'>z(ynie w alem Maclvlwpl(y'ego w ,,Locie nad kukuł
czym gniazdem". B.rł to okres kiedy olszf:ytlski teatr miał słabą frekwencję, 

w dodntku akurat pokaz:ywww ten film w kinach, a w Warszawie ~yła gra
na głodna insceni.zaqja z Romkiem Wilhelmim. A po bilety na nasze przed
stawienie ustawia~r. się kole;ki... Bardzo dobrze wspominam w_yrobionq 
ol.sz(Y11.ską publiczność. 

JL: Na czym polega :mkccs w teatrze? 

Cezariusz Chrapkiewicz: !'vlożna ~yć aktorefll wybit1~y111 i nie zrobić 
karie1:;; można ~yć przecięt1~ym i z.rskoć sporą populcmwść, zwłaszcza 
dzięki filmowi cz:y telewiz;ji. Teatr bezlito::,:nie obnaża braki warsztatowe, 
a zarazem dnje mnię;~·zy rozgłos. 

JL: Pracowałeś w wielu teatrach poza wielkimi ośrodkami kulturalnymi. 
Co to jest prowin~ja? 

Cezariusz Chrapkiewicz: Nie 11w prowincji. W każd_ym 11u'e.frie 11wże &yć 
bardzo doÓl_y lealt: 

JL: Co stanowi o tym, że teatr jest dobry? 

Cezariusz Chrapkiewicz: t'vliasto 11111si chcieć. Dobt:y teat:r tworzą dobrz.y 

(aclwwc_y Do miasta takiego juk Bie/.r;ko - z dola od fi/11111, telewizji - trud

no ich ściągnąć. 

JL: Znowu pieniądze. 

Cezariusz Chrapkiewicz: Muszą być na to pieniądze. Znr:5zczmy kultu
rę, zniszcz111;y oświatę, sport - bo w tym kierunku idzie polit:rka - będziem_y 
potrzebować więcej szpitali i k1yminolów. A Kotof1Skicl~ m~że ~abmknąć. 
Może dlalefśO wróciłem do teatru i może dlatego zo;1111yę stę sportem. 

Na przekó1: 
/e.śli chodzi o teatr - zdwzalo 111i się groć ostatnio w spektokloch opóźnio-
nyclt z powodu kolejek do kasy Ptlóliczno.•.:( 1urarn do teatm, znudzona 

kasetami wideo. 
Jeśli clwdz.i o sport, to jestem. ostatnio w pełni usaty-s/(1kcjonoww~y postawą 
władz wojewódzkich i 111ięjskich Sporo ponwp;oją rodzice. Ostatnio zouwc1-
żył naszą dzialulność bielski „Polmos" i zoczyna wspieroć klub finansowo 
Uczestnicz.ynw w wielu akcjach c/1arytat;yio1~ych ft!fyślimy o dz1:ecia_cli c/1?
ryclt, niepelnos1Jnw1riych I czosem u~ydaje się,jokby.§111y zapo111111alt o dz1e
~iac/1 zdrowych i zdol~yc/1. kt.óry111i t eż trzeba się zająć, klÓt)m tr~ eba 
pomóc w rozwijaniu uzdolm'et1 W kluóie LKS „Ogrodnik " prz:)~e;o tow1yen?' 
się obecnie do wysyłania dzieci na obozy sportowo-językowe do Ang/u. 
Nastawia111y się na wysoki u yczyn - ole trzcóo w ~yciu ~yć ki111i wkżc poza 
sportem. W klubie cltce111y nw1cz:yć dzieci anp:ielskiego . 
Kult.ura 1.· sport jednakowo potrzeóne są naszym dzieciom do prw/)/dlowego 

rozwo;u. 
JL: Owadzi ścia lat czckaleś na rolę Wojewody w „ 1lazepie". :zy są jeszcze 
role, na które czcb :;z, teatr:tlne marzenia, których nie spelniłcś~ 

Cezariusz Chrapkiewicz: Spcł111le111 t;ych morze/i za dużo ... 

JL: ??? 

Cezari usz Chrapkiewicz: Kied.r w szkole teotrolne;' trochę nos prześlado
wano człowiek soóie uświadamiał że nie dostaje patentu na sukces. Nie 

' . 
1nop;łem planować, nie spodziewulem się, że prowie w każd_ym sezom_e 
zagram jedną, du1ic wielkie role - w sensie skali tmdności. W tym ogronue 
ról ~y~y ocz.yw1scic role .świetne, dobre, nieudane i ponor/ki, ole - wziąłem, 
co ~ylo do wzięcia 9 



JL: Nu scenie zwracasz się dn publiczności używając słów napisanych przez 
kogoś i11n go. Teraz jest okazja zwrócić się do widzów wprost od siebie„. 

Cezariusz Chrapkiewicz: Życzę Pwlstwu, ~yln~y się jak najczęściej spo
ty kali w teatrze, a kłopow zostcuviali w donw. Kochajcie bielski teatr -
istnięje tylko dzięki ffam. 

JL: Dziękuję za rozmowę . 

Teatr Polski Bielsko-Biała 
ul. 1Maja1, tel. 284 51, 52 
rezerwacja biletów tel. 284 53 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny Marek Gaj 
Zastępca Dyrektora Sabina Muras 

Asystent dyrektora ...... . . .... . Maria Schejbal 
Organizacja widowni ........... Grażyna Cholewka, Beata Król 

Zespół techniczny: 
Kierownik oświetlenia .......... .Jerzy Kocoi\ 
Akustyk .. ... ................ Przemysław Pestyk 
Garderobiane ................ Czesława Gluza, Halina Bargiel 
Brygadier maszynistów ...... .. .Andrzej Żeromski 
Rekwizytor .... .. . .......... . Andrzej Gilowski 
Kierownik prac. perukarskiej 
i charakteryzacji ........... . .. Ryszard Paluch 
Prac. stolarska ................ Czesław Łaciak 
Prac. malarsko-butaforska .. . ... .Jerzy Golenia 
Prac. ślusarska ................ Rudolf Bizoi\ 
Prac. tapicerska .... ........... Roman Byrdy 
Prac. krawiecka 
damska . .... .. ...... .. .. .. . . Małgorzata Sowińska, Anna Wajda 
męska ......... . .... .. ..... .Józef Wadowski, Zbigniew Kajzer 

redakcja programu: Janusz Legoń, kierownik literacki 
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