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Elwira - Kamila Calińska 

Guzman - Włodzimierz Tympalski 
Don Carlos - Tomasz Czajka 

Don Alonzo - Tadeusz Sokołowski 
Don Ludwik - Kazimierz Tałaj 
Żebrak - Zbigniew Grabski 

Karolka - Teresa Suchodolska - Wojciechowska 
Małgosia - Barbara Matusiewicz 

Pietrek - Mariusz Wojtas 
Posąg Komandora - Dariusz Barton 

Fiołek - Wojciech Karpiński 
Pan Niedziela - Jerzy Przewłocki 

Molier 
Tak naprawdę nazywał się Jean Baptiste Poquelin. 

Urodził się w 1622 r. w rodzinie tapicera i pokojowca 
królewskiego. Wychował w liceum jezuickim w Cler
mont Nieźle zapowiadał sięjako prawnik. Jednak już 
w wieku 21 lat związał się z teatrem. Wraz z aktorką 
Madeleine Bejrut założył trupę teatralną Illustre Theatre 
i ptzybrał pseudonim Moliere. 

Początki były jednak trudne i bez większych suk
cesów. Grywał na przemian w sali nieopodal Porte de Nesle i w sali tańca 
w Saint - German. Za długi posiedział nawet, co nieco, w więzieniu. Wła
śnie kłopoty finansowe zmusiły go do ucieczki z Paryża na prowincję. 

Wrócił z niej po 12 latach, a podreperowany finansowo zespół, miał już 
pewien rozgłos. 

Najważniejsza data w życiu artystycznym Moliera to 24 października 
1658 roku. Wówczas to dzięki protekcji wystąpił przed obliczem króla. 
Dwór dość już miał tragedii, dwór chciał się śmiać, a właśnie nie najlepsza 
tragedia Coneille'a ,,Nikomed" wypełniła pierwszą część wieczoru. 
Molier przedstawił farsę ,,Zwady miłosne". Ludwik XIV i jego dworzanie, 
wypełniający salę Luwru, owacY.inie przyjęli jej autora i wykonawcę. Młody 
król, był miłośnikiem teatru. Trupa została mianowana zespołem aktor
skim królewskiego brata, otrzymała salę w pałacu Petit Bourbon a następ
nie Palais Royal. Molier nawiązał współpracę z kapelmistrzem królew
skim LuIJyrn, z którym dla rozrywki dworu stwoizyli komediobalet. 
A była to ptzygrywka do powstającej komedii charakterów. 

Jeszcze w „Szkole mężów" wykorzystał Molier motyw znany 
z ,,Adelphi" Terencjusza. Ale już jego starsza o rok „Szkoła żon" otwoizyła 
poczet wielkich komedii. Żyła aktualna problematyką obyczajową, widzianą 
przez pryzmat krytycznego obserwatora. Następne dziesięciolecie to szczy
towy okres jego twórczości. Powstają kolejne utwocy atakujące obłudni
ków, bigotów i tych wszystkich, któtzy czuli się nimi dotknięci. ,,Pocieszne 
wykwintnisie" Pacyż odbiera jako satyrę na literackich snobów skupio
nych wokół Hotel de RambouiIJet. ,,Improwizacja w Wersalu" okazała się 
demonstracją poglądów autora na teatr i satyrą na przeciwników i cywali. 

Jednak Molier nie żył wszak w próżni. Konkurencja na I)'Oku teatral
nym była ogromna. Jego trupa była solą w oku starej gwardii aktorskiej, 
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skupionej wokół Hotel de Bourgogne, będącej redutą tragedii klasycznej 
i aktorów z Theatre du Marais, również wystawiających komedie. Do tego 
był jeszcze zespół Comedie Italienne, wraz z nim grający na scenach kró
lewskich. Jednak prawdziwą wrogość Molierowi okazywały koła klery
kalne i „prawowierni" literaci a „Świętoszek" stał się powodem otwartej 
napaści, zakończonej zakazem wystawiania tej komedii publicznie. 
Dopiero po trzech latach powróciła ona na scenę pod tytułem „Szalbierz". 
Zmiana tytułu i korekty nie pomogły. Zagrano go tylko raz, 5 sierpnia 1667 
roku. Powrócił na scenę dopiero w lutym 1669 roku. 

Jednak smutek jaki wyziera zza „Świętoszka", „Mizantropa", 
„Skąpca" czy „Chorego z urojenia" ma swe źródło nie tylko krytycznym 
stosunku autora do rzeczywistości. 

Molier był niezbyt szczęśliwy w życiu osobistym. Burzliwe małżeń
stwo z młodszą o 20 lat aktorką Armandą Bejart (córką Madeleine) podko
pały jego zdrowie. Goryczą napawał go też fakt, konieczności zerwania ze 
sceną, w zamian za przyjęcie do Akademii Francuskiej. Była to dla niego 
cena za wysoka, bowiem czuł się w tej samej mierze aktorem, co komedio
pisarzem. 

Najważniejsze impulsy odbierał w tym co tworzył, z komedii włoskiej. 
Terminował u Tiberio Fiorillego. Długo jego zespół grywał na przemian w 
tej samej sali z komediantami włoskimi. I z komedii dell'arte przejmował 
zarysy a nawet cz.asem imiona swych postaci. Stworzył komedię charakte
rów. Postaci, wprowadzane przez niego na scenę, nosiły w sobie coś więcej 
niż komizm sytuacyjny. Ani Skapen, ani Sganarel, ani komiczna ceremo
nia kończąca „Chorego z urojenia" nie uciekają od swojego dell'artow
skiego pochodzenia. Wykazują wszakże o wiele większe zróżnicowanie. 

Ostatnią wielką roląjaką artysta kreował na scenie był Argan, główny 
bohater „Chorego z urojenia". 17 lutego 1673 roku, podczas czwartego 
z kolei przedstawienia tej sztuki, zasłabł na scenie i zmarł. 

Jeszcze tego samego roku jego zespół kierowany przez La Grange'a 
połączył się z trupą Theatre du Marais. Zespół nazwał się Troupe unique 
i na inaugurację 9 lipca 1973 roku zagrał najbardziej zwalczane dzieło 
Moliera „Świętoszka". 

W siedem lat póżniej, z obozu wojennego pod Charleville król Ludwik 
XIV ogłosił słynny dekret, powołujący do życia Comedie Fran9aise. 
Nominację na dyrektora otrzymał następca Moliera, La Grange. 
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Andrwj Hrydl.l!Wicz 
Aktor, pedagog reżyser 

Elbląską inscenizację „Don 
Juana" Moliera reżyseruje An
drzej Hrydzewicz. 

Pracę artystyczną zaczynał w la
tach 1950 - 1953 od Studio Drama
tycznego w Stalinogrodzie. 
Od 1953 do 1956 pracował w Te
atrze Śląskim im. Stanisława Wy
spiańskiego w Stalinogrodzie . 
Od 1956 do 1958 roku grał w Pań
stwowych Teatrach Dramatycznych 
w Szczecinie. Następnie do 1965 

rok pracował w Państwowym Teatrze Ludowym w Nowej Hucie, a 
od 1965 do 1990 w Państwowym Teatrze Polskim we Wrocławiu. 

Zagrał ponad l OO ról w teatrze, filmie i telewizji . Do najważ
niejszych zalicza Orestesa w „Orestei" Ajschylosa. Gustawa -
Konrada w „Dziadach" Mickiewicza (pamiętna inscenizacja Józe
fa Szajny), Kordiana w „Kordianie" Słowackiego, Don Juana w 
„Don Juanie" Moliera. 

Jest nie tylko aktorem. Także pedagogiem. W latach 1980 - 1992 
pracował bowiem w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Kra
kowie - Wydziałach Zamiejscowych we Wrocławiu. Wspólnie z 
żoną Krzesisławą Dubielówną przygotował przedstawienia dyplo
mowe studentów tej uczeni: „Sen nocy letniej" Szekspira, „Wasan
tasena" (przypisywana królowi Siudrace), „Antygonę" Sofoklesa, 
„Romulusa Wielkiego" Diirenmatta, „Żywot Józefa" Mikołaja Reja 

Wszystkie dyplomy otrzymywały główne, pierwsze i drugie 
nagrody na spotkaniach szkół teatralnych w Łodzi oraz nagrody 
indywidualne. 

Jako reżyser stworzył inscenizacje „Ślubów panieńskich" Fre
dry (Legnica), „Zabawę" Sł. Mrożka (Jelenia Góra), „Zemstę" Alek
sandra hr. Fredry (Cieszyn Czeski) z muzyką Pawła i Łukasza Gol
ców, „Kynolog w rozterce" Sł. Mrożka (Szczecin), „Zemstę" Al. 
Fredry (Koszalin). 
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Rozmowa z reżyserem Andrzejem Hrydzewiczem 

O Don Juanie 
- Jak wielki miłośnik klasyki widzi dzisiaj ,,Don Juana"? 
-To nic nowego. Temat jest znany od tysięcy lat. Chciałbym bardzo, żeby ten 

nasz ,,Don Juan" był wizerunkiem tego, jak odbiera dzisiaj życie młody człowiek. 
W tym wypadku mówię także o Sganarelu. Dla mnie to jego postać wyjątkowo 
sprawdza się w obecnych, potwornych, okrutnych czasach. W przypadku Don 
Juana myślę, że nie należy trywializować sprawy przez przyjęcie stereotypu utarte
go w społeczeństwach, że jest to (mówiąc wulgarnie) podrywacz, kolekcjoner ko
biet. To wielkie spłaszczenie tematu. 

Człowiek rodzi się po to by żyć pełnią życia i czerpać z niego wszystko, co 
tylko jest możliwe. Don Juan robi to na swój sposób. Sganarel na swój sposób 
także czerpie z życia wszystko, co tylko jest możliwe. 

Życie bez żadnych reguł, bez żadnej wiary, byłoby może nudne. Dlatego tysią
ce lat temu narzucone zostały światu pewne reguły. One trzymały społeczeństwa 
w ryzach. Te najbliższe nam i zarazem najsurowsze, narzucił kościół a konkretnie 
inkwizycja hiszpańska. 

Może to zabrzmi jak dowcip. Jeżeli mamy żyć pełnią życia to należy kochać i 
przede wszystkim kochać. Ale jeżeli ja pożądam kobiety, to wg. reguł kościoła 
muszę tę miłość, to moje pożądanie usankcjonować ślubem. Jeśli usankcjonuję, to 
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znowu mam regułę narzuconą przez ko
ściół, że nie mogę z tą kobietą współżyć 
jak chcemy. Dlatego, że kościół nam na
rzucił model nazywany „współżycie 
chrześcijańskie" . Czyli po katolicku: bie
rzemy siebie nie po to żeby była z tego 
przyjemność, tylko żeby były dzieci. I to 
jest dopiero pełne usankcjonowanie reguł. 

Don Juan przeciwstawia się regułom. 
N ie chce sankcjonować swego pożądania, 
bo jeżeli je usankcjonuje, to ileż potrwa 
jego znakomite małżeństwo? Trzy, pięć, 
siedem lat? I potem ona będzie szukała 
kogoś, bo mąż się strywializował, bo ma 
go codziennie albo w najgorszym wypad
ku, co tydzień. I poczuje to samo. 

Don Juan nie jest kolekcjonerem ko
biet lecz człowiekiem przeciwstawiającym 
się regułom tego świata, a szczególnie 

regułom narzuconym nam przez kościół inkwizycji, kościół, który nadal stara się 
trzymać człowieka w ryzach i strachu przed Bogiem. Ja myślę, że to dobrze. Oby 
tylko przyniosło skutek. Jest wszakże jedna sprawa, nie mająca wyjaśnienia i nie 
znajdziemy go, jak myślę, bardzo długo. Moment w którym niebo, któremu się 
przeciwstawia Don Juan, zaczyna ingerować w jego postępowanie, czyli w postę
powanie tego typu ludzi. Tak pokrótce wygląda sprawa Don Juana. 

-A postać Sganarela? 
-O Sganarelu mógłbym mówić o wiele dłużej . Jest to ewenement w literaturze. 

To, co wyprawia ten człowiek, przechodzi ludzkie pojęcie. Robi niby dokładnie to 
samo, co Don Juan. Tylko jest o wiele bardziej okrutny. Bo Don Juan przeciwsta
wia się regułom, kanonom, natomiast Sganarel robi to, dla ... pieniędzy. I to jest 
straszne! To jest bardziej współczesna rola, niż Don Juana. To zgroza. Doskonale 

wiemy, co się dziś w świecie 
dzieje. Zarzynają, strzelają za 
trzydzieści parę złotych. I mało 
tego, są bezkarni. Liczymy na 
to, bo przecież nie na sądy, że 
może niebo właśnie, o którym 
się mówi w Don Juanie, zacznie 
ingerować. Wierzę, że nasz Don 
Juan przekaże, to o czym roz
mawiamy. Zwłaszcza, że zespół 
elbląski jest bardzo pracowity, 
utalentowany i mam nadzieję, że 

świetnie zrozumiał, o co mi chodzi. Zwłaszcza, że łatwo nam było się porozumieć, 
bo przede wszystkim jestem aktorem, a pracuję w teatrach już pięćdziesiąt lat. 

- Czy odwołania do współczesności będą widoczne na scenie? 
- Przede wszystkim mam wielki pietyzm do teksu. I dlatego nie cierpię sceno-

grafii. N ie znoszę zabudowy sceny. Bo to nic prostszego zabudować scenę, posta
wić na niej zamki porobić mury, cuda i koniec. Mam na scenie wszystko, tylko np. 
nie mam ,,Zemsty". J<jedy reżyserowałem pierwsze „Śluby panieńskie", to nie 
było na scenie nic prócz zielonego podestu ogromnej, sześcioosobowej kanapy, 
ogromnego pufa i światła. Bo nie trzeba było nic więcej, prócz gry aktorów 
i cudownego tekstu. Zresztą ,,Zemstę" tak w Czechach jak i w Polsce realizowałem 
beż żadnej dekoracji. W ,,Don Juanie" będą tylko metalowo foliowe zastawki, 
krzesła z plastikowymi siedzeniami i oparciami, plastikowy stół. Na stole można 
leżeć siedzieć, skakać. Wszystko na scenie musi być nie tylko ascetyczne ale 
i funkcjonalne. Tak by ograć całą przestrzeń. A najważniejszy jest tekst. Chyba, że 
coś jest wyrażnie w nim zaznaczone. Wtedy staje się konieczne. Np. jeśli aktor ma 
jeść, to nie może udawać, tylko musi mieć coś do jedzenia. 
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- Czyli generalnie jest konwencja: człowiek- słowo? 
- Oczywiście. I bardzo chcielibyśmy przebić się do widza z tym tekstem. 

A to nie jest łatwe, bo Molier to epoka wielkich monologów. Dzisiaj społeczeń
stwo to ponad wszystko przedkłada szklane ekrany i telefony komórkowe. Nawet 
z chodzeniem do kina jest kiepsko, a tu nagle Molier i ,,Don Juan". To jest karko
łomne zadanie. I jeśli zostaniemy zaakceptowani, zwłaszcza przez elbląską mło
dzież, to będę się ogromnie cieszył. 

- Czy w pracy reżyserskiej nie korciło pana wykorzystanie nowych tech
nik audiowizualnych? 

- Jak w ,,Balladynie" Adama Hanuszkiewicza - aktorzy wjechali na ,,Hon
dach" i sprawa załatwiona? 

-Można zarzucić, że te motorynki były kiczem. Ale miałem na myśli tech
niki komputerowe, pozwalające na malowanie scenografii światłem czy dźwię
kowe efekty specjalne, pozwalające na stworzenie klimatu. 

- Chytry pan jest. Ja też. Jak robiłem ,,zemstę" poprosiłem o muzykę braci 
Golec. Ale .. .To musi być taka muzyka, żeby mi nie zabiła tekstu. Mogę w każdej 
chwili poprosić fachowców, który stworzą przedstawienie typu światło i dźwięk, 
tylko że wtedy nie będę miał Don Juana. Tak jak można zabić aktora kostiwnem. 
Tak więc nie cierpię dekoracji. Natomiast uwielbiam pracę ze znakomitymi elek
trykami. A podobno w teatrze elbląskim są właśnie tacy. Bo światło jest koniecz
nością. To wpoił mi mój nauczyciel. 

- Czy ma pan swoje szczególnie ukochane inscenizacje? 
- ,,lemstę" w czeskim Cieszynie, która niebawem będzie miała setne przedsta-

wienie. I to głównie ze względu na wspaniały zespół tego teatru. Lubię też szcze
gólnie jednoaktówkę Mrożka ,,Kynolog w rozterce. Robiłem to w Sz.czecinie, 
z moimi byłymi studentami. Z realizacji dyplomów szkolnych najbardziej sobie 
cenię ,,Romulusa Wielkiego" Diirenmatta. To znakomita sztuka. 

- Teatr elbląski nieco odszedł w ubiegłym sezonie od klasyki. Dziś do niej 
wraca ... 

- Nie tylko elbląski. To zjawisko ogólnopolskie. Problem polega na tym, że tej 
klasyki nie ma kto robić. Kto dziś ma ją reżyserować. Łapicki ma przecież swój 
wiek, Holoubek, Dejmek też są zmęczeni. Adam Hanuszkiewicz, nie tak dawno 
zapytał publicznie w telewizji, kim miałby obsadzić Pana Tadeusza, skoro mało 
który aktor potrafi nosić kontusz. Proza życia. Nie ma aktora, który potrafi nosić 
frak. Nie wiem, czy aktorzy dziś rozróżniają pojęcie komedii dell arte, od farsy. 
Takie mamy szkolnictwo. Widownia chce klasyki, tylko kto ma to reżyserować? 

- Tak zatem powraca na scenę elbląską wielka klasyka. I to w wydaniu, 
w którym najważniejszymi skladnikami dzieła teatralnego stają się: slowo, 
aktor, światło i przestrzeń. Coraz rzadsze to na scenach polskich. 

Rozmawiał: Marek Kopy/a 

IO 

• 

Teatr Dramatyczny w Elblągu 

Dyrektor naczelny 
Dariusz Barton 

Z-ca dyrektora dis artystycznych 
Adam Dzieciniak 
Kierownik muzyczny 
Wojciech Karpiński 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 
Ewa Wiśniewska 

Kierownik administracyjno - techniczny 
Mariusz Budzyński 

Pracownia krawiecka 
Grai.yna Przeździecka 

Hanna Rokita 
Pracownia akustyczna 

Zbigniew Piotrzkowski 
Pracownia oświetleniowa - elektryczna 

Kazimierz Kowalski 
Brygadier obsługi sceny 

Waldemar Stańczuk 
Garderobiane 

Grai.yna Górna 
Melania Niemiec 

Pracownia plastyczna 
Elżbieta Dymiszkiewicz 

Pracownia fryzjerska 
Anna Lewicka 

Pracownia stolarska 
Zygmunt Połeć 

Władysław Prokopowicz 
Rekwizytor 
Piotr Begej 

Teksty, zdjęcia, redakcja programu: Marek Kopyla 
Projekt graficzny plakatu i okładki programu: Elżbieta Dymiszkiewicz 

DTP: Rafał Przybylski (Wydawnictwo RCM) 
Druk RCM Elbląg ul. Dojazdowa 14; tel. 233 53 95 

l l 



Repertuar Teatru 

Duża Scena 

Mayday 
RayCooney 

reż. Stefan Szaciłowski 
Skarby Złotej Kaczki 
Mirosław Łebkowski , 

Stanisław Werner 
reż. Adam Dzieciniak 

Damy i Huzary 
Aleksander Fredro 

reż. Antoni Baniukiewicz 
Bóg 

Woody Allen 
reż. Zbigniew Wilkoński 

Przygody Tomka Sawyera 
Mark Twain 

reż. Jan Szurmiej 
Don Juan 

Molier 
reż. Andrzej Hrydzewicz 

Mała Scena 

Antygona w Nowym Jorku 
Janusz Głowacki 

reż. Bartłomiej Wyszomirski 
Narkomanka 

Barbara Rosiek 
reż . Bartłomiej Wyszomirski 

Jordan 
Anna Reynolds, Moira Buffini 
reż. Bartłomiej Wyszomirski 

Noce sióstr Bronte 
Susanne Schneider 

reż. Robert Walkowski 
Zbrodnia i kara 

Fiodor Dostojewski 
reż. Edward Żentara 
Pchła Szachrajka 

Jan Brzechwa 
reż. Adam Dzieciniak 

Pornograf 
Georges Brassens 

reż. Adam Opatowicz 

Kasa Teatru Czynna 10,00-12,00 oraz 13,00-17,00 
Zamówienia - Biuro Obsługi Widzów 

Tel.234 52 12 lub 232 95 33 w. 391 i 326 
adres internetowy- www.teatr.elblag.pl 
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