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- Paskudne te przywary towarzyszą nam chyba od zawsze„. 
- To prawda, ale czasami są jakby przygaszone, przytłumione, 
mało nachalne powiedziałbym. A innym razem okoliczności 
sprawiają, że to, czego powinniśmy się wstydzić, co nas jako 
ludzi kompromituje i pokazuje naszą małostkowość, nawet 
nikczemność pewną - afiszujemy, dorabiamy do tego fałszy
we ideologie, ba, tak bardzo zapędzamy się w tym fałszu i głu
pocie, że one - fałsz i głupota - zaczynają rządzić nami, a my 
gniemy się przed nimi w pokłonach. Więc kiedy ten czas nad
chodzi - oddajemy głos Molierowi. Nikt takjak on nie kpi z nas 
w żywe oczy, nikt tak nie wyszydza, nie kompromituje naszych 
niechlubnych cech. Czas na tę lekcję. 

- To trzecia sztuka, którą reżyseruje pan w Kielcach, pana 
mieście rodzinnym. Porozmawiajmy o powrotach. 
- Wyjechałem z Kielc 30 lat temu na studia do Krakowa. Naj
pierw skończyłem studia filologiczne, potem Wydział Aktorski 
w PWST. Mieszkałem w Krakowie, tam pracowałem w Teatrze 
Starym. Teraz mieszkam w Trójmieście, pracuję w Teatrze Wy
brzeże, współpracuję z kilkoma innymi. Nie umiem powiedzieć, 
gdzie jest moje miejsce na ziemi. Chyba nie jest to Wybrzeże. 
A może to rodzaj pewnej aberracji? Smutek? Znakomicie czu
łem się w Krakowie, ale pewnie też dlatego, że byłem młody. 
Powrót, a raczej podróż do Kielc - to podróż sentymentalna. 
Wydawało mi się, że to miasto, miasto mojego dzieciństwa, 
otworzy swoje ramiona, przyjmie mnie z radością„. Miałem 
więcej marzeń i oczekiwań z tym miastem związanych. Tak to 
jest z powrotami, trochę rozczarowują„. 

- W ostatnim sezonie teatralnym reżyserował pan Wieleb
nych Sławomira Mrożka. Wymagający Mistrz Mrożek widział 
przedstawienie premierowe, wyraził swoje uznanie dla pana. 
W czerwcu, przy okazji przedstawień związanych z Plebiscy
tem „O Dziką Różę': sala na Wielebnych wypełniona była po 
brzegi. Sztukę przyjęto owacjami na stojąco. Więc dlaczego 
mówi pan o rozczarowaniu? 
- To są te ważne momenty w życiu artysty. One nadają sens, 
uzasadniają twoje miejsce, weryfikują cię. Dla nich warto tak 
naprawdę tworzyć. Ale oczywiście zawsze znajdzie się ktoś, kto 
do beczki miodu z przyjemnością dołoży łyżkę dziegciu („.) 

- Farsa Nie teraz kochanie, którą reżyserował pan śezon wcze
śniej, cieszyła się ogromnym powodzeniem, komplety wi
dzów na każdym spektaklu. Człowiek przychodzi do teatru 
również po to, by się bawić, zwłaszcza jeśli w mieście jest 



jeden teatr. A skoro już przy farsie jesteśmy - czym różni się 
praca nad nią od pracy nad innymi gatunkami teatralnymi? 
- Jest to wyjątkowo ciężka praca, także fizycznie wyczerpują
ca. Ale to także duże wyzwanie i dla reżysera, i dla aktorów: 
wychodzą wszystkie braki warsztatowe, wszelkie „niedoróbki''. 
Walczę z tymi, którzy podchodzą ironicznie do farsy, ale nie 
dlatego, że jest to mój ulubiony gatunek: na 49 premier, które 
przygotowałem, były raptem cztery farsy. Wracając jednak do 
wątku głównego - toż przecież teatr między innymi zrodził się 
z potrzeby zabawy, takie były jego prapoczątki. Nie wiem czy 
to trend jakiś, żeby kpić z teatru rozrywki, teatru komedii? 
( ... ) 
- Wracając do innych pańskich działań: reżyserował pan tak
że opery. 
- Tak, między innymi Emaniego i Luizę Miller Verdiego, Normę 
Belliniego, Wesele Figara Mozarta, które realizowałem w Wene
cji. Ostatnio dane mi było z dużą przyjemnością wyreżyserować 
Mozarta i Salierego Rimskiego-Korsakowa. Opera to także teatr, 
ale nieco inny, nienaturalny. To bajka dla dorosłych o wysokim 
poziomie abstrakcji, bajka, w której wszystko można wymyślić, 

wszystko jest umowne. A jeśli umowne - to wyobraźnia nie 
jest niczym ograniczona, można puścić wodze fantazji w każ
dą stronę. Trzeba jednak mieć ogromną wrażliwość na muzy
kę; nie można jej „ciąć''. jak to się zdarza w teatrze dramatycz
nym, gdzie można wszystko „ciąć''. albo do klasyki dopisywać 
własne słowa. Opera jest ogromnym wyzwaniem dla reżysera 
i jednocześnie bardzo kuszącym, poprzez umowność właśnie . 

Nic dziwnego, że ostatnio wielu polskich największych reżyse
rów wzięło się za operę: Krzysztof Warlikowski, Krystian Lupa, 
Grzegorz Jarzyna. Lupa reżyserował Czarodziejski flet Mozarta 
w Wiedniu. Przedstawienie okazało się niewypałem, chociaż 
wszystkie przesłanki - hit operowy, talent i doświadczenie re
żysera - wskazywały, że będzie to ogromny sukces. 
Niepowodzenia i porażki są wpisane w każdą działalność arty
styczną i nie wiadomo, dlaczego się zdarzają ... W teatrze nie ma 
przepisu na sukces, porażki nie da się przewidzieć . 

- Pana też porażki dotykają? Jak je pan znosi? 
- No pewnie, że mi się zdarzają. Źle je znoszę, bardzo źle, ale 
paradoksalnie - więcej mnie uczą niż sukcesy. 

-Co jest dla pana ważne? 
- Realizowanie się w teatrze. Cieszę się, że mogę robić farsę, 
dramat, operę. Najważniejsze, to umieć się odnaleźć w okre-



ślonym gatunku, mieć coś do przekazania widzowi, coś waż
nego mu powiedzieć . Udało mi się zagrać kilka wspaniałych 
ról - wspaniałych w sensie postaci, w sensie artystycznych wy
zwań . Pracowałem w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś" w Kielcach, 
Teatrze Muzycznym w Gdyni byłem zastępcą Jerzego Gruzy. 
Chyba tylko nie tańczyłem na scenie, choć byłem blisko: za
proponowano mi rolę w Don Kichocie, wprawdzie aktorską, ale 
wymagającą tańca: niestety, kontuzja nogi wykluczyła mnie 
z tego przedstawienia. Trochę ta moja wypowiedź przypomi
na podsumowanie, ale pyta pani o rzeczy dla mnie istotne. To 
wszystko jest ważne, bardzo ważne. Doświadczenia budują 

osobowość. 

-'-Mówiliśmy o powrotach do miejsca dzieciństwa, mówił pan 
o smutku. Ale proszę powiedzieć, jak pan odbiera to miasto 
w sensie dosłownym? 
- Zachwyca mnie i zaskakuje. Za każdym razem, kiedy tu przy
jeżdżam, jest coraz ładniej, coraz ciekawiej. Odnajduję wie
le zakątków, które wyglądają inaczej niż 30 lat temu: nabrały 
blasku. Jeżdżę dużo po kraju, ale nie zauważam takich rady
kalnych zmian na lepsze jak tutaj. Siedząc późnym wieczorem, 
nocą właściwie, w knajpce nad Si lnicą - czułem się takjak w Pa
ryżu , Kolonii czy Wenecji : mnóstwo ludzi, śmieją się, rozmawia
ją. Jest fajny klimat. A wyjeżdżałem z dość zapyziałej mieściny. 

- Gdyby pan miał ustalić repertuar jedynego teatru w mie
ście - co by pan zaproponował? 
- Jeżdżąc pociągami z jednego końca kraju na drugi, nieraz się 
nad tym zastanawiałem. I wiem, że nie składałbym oferty re
pertuarowej, a szukał artystów, którzy mają coś w teatrze do 
powiedzenia. Prosiłbym ich mianowicie, żeby oni reżyserowali 
wybraną przez siebie sztukę. Repertuar jest, moim zdaniem, 
sprawą wtórną. Ważny jest przekaz, w teatrze nie powinno być 
miejsca na głupotę. Trzeba pan i wiedzieć, że widzowi można 
wszystko wmówić, także głupotę, w efektownym opakowaniu. 
A teatr mądry to taki, który wychowuje, to znaczy uczy gustu li
terackiego i teatralnego. Ostatnio pojawiło się mnóstwo wspa
niałych tekstów dramatycznych młodych polskich autorów, 
które aż się proszą o przeniesienie na scenę, a poza tym zawsze 
można sięgać do wiecznie aktualnej klasyki. 

- Dziękuję za rozmowę. 

Z Grzegorzem Chrapkiewiczem rozmawiała Justyna Żukowska 
(z magazynu „Ki elce - wczoraj - dziś - jutro': j es i eń 2006) 



Baudouin swoją polską przeróbkę Tartuffe'a 

nazwał Świętoszkiem Zmyślonym . „Zmy
ślony" w osiemnastowiecznej polszczyźnie 
znaczył „fałszywy''. Ale co to właściwie zna
czy: fałszywy świętoszek? Świętoszek udaje 

człowieka pobożnego, udaje, a więc nim nie 
jest. Francuski język jest bardziej precyzyjny: 
un faux devot to jest właśnie świętoszek. Fał
szywy świętoszek to byłby un faux faux de

vot. Fałszywy świętoszek to znaczy ktoś, kto 
udaje świętoszka, a więc naprawdę nim nie 

jest. Wydaje się, że Baudouin chyba nieświa
domie utrafił w istotę dwuznaczności Molie
rowskiego Tartuffe' a. 
Tartuffe Molierowski jest świętoszkiem po
zornym. Namiętności są w nim silniejsze od 

maski, jaką przybrał. Wszystkie namiętności: 
władza, pieniądze i kobiety. Wszystkie na
miętności, a więc musi przegrać. Ale może 
właśnie dlatego Tartuffe jest świętoszkiem 
prawdziwszym od małych rzeczywistych 
świętoszków. Tartuffe przynależy jednocze
śnie do dramatu i farsy. Jest fascynujący, 
bo jego twarz prawdziwsza jest od maski. 
W tym jest wielkość Moliera. 

(Jan Kott, O współczesnościach Moliera, 

„Twórczość" 1996/ 1 O) 

Kiedy chcemy się uczyć dla naszych nowoczesnych celów jak 
uprawiać teatr, to człowiekiem, do którego trzeba się zwracać, 

Jest Molier. 
J. V\( Goethe 



Tartuffe jest bezwarunkowo szczytem ge
niuszu Moliera, zarazem jednym z najśmiel
szych czynów, jakie ludzkość wydała. Tylko 
jeden Molier zdolny był zamknąć ten temat 
w ramach komedii, nie obrażając na każ

dym kroku poczucia widza, a zarazem nie 
przytłaczając go ponurością obrazu. Siła i ar
tyzm dzieła są takie, iż szpetna prawda życia 
wznosi się do wyżyn harmonijnej poetyckiej 
złudy; mocą tej tajemnicy geniusz-potwór 
Tartuffe staje się rozkosznym wręcz zjawi
skiem, a najbardziej odrażające jego czyny 
zanurzają nas w pełni estetycznego zado
wolenia. 
Ale Tartuffe jest czymś więcej niż arcydzie
łem komedii obyczajowej i komedii charak
terów. („.) 

Śmiałość, z jaką Molier potraktował temat 
fałszywych obrońców wiary, spowodowała 
jego długoletnią walkę o obecność Tartuffe'a 

na scenie. Wyszydzając obłudników, ściągnął 
na siebie ostre protesty wszelkich strażni
ków moralności. Sztuka obnaża tych, którzy 
z religii i czynią narzędzie władzy, a z obłudy 
religijnej drogę do kariery. Demaskowana 
przez Moliera hipokryzja nie dotyczy jed
nak tylko kwestii wiary. W równym stopniu 
wpisana jest w układ stosunków rodzinnych 
i społecznych oraz w struktury polityczne. 
Dom Organa to świat w mikroskali, siedli
sko tego, co zawistne, zakłamane, groźne. 
Molier odkrywa w człowieku drugą naturę, 
nie poczciwą, ale taką, która prowadzi do 
fanatyzmu, nadużyć, manipulacji i oszustw. 
A wszystko to w ramach komedii, ironicznej, 
czasem zacierającej granicę między śmiesz
nością a powagą, co zdradza jak istotne były 
dla autora poruszane tematy. 

Tadeusz Żeleński (BOY), 
Pisma, Molier, t. XI, PIW 1957 



O dziewiątej wyniesiono z mieszkania drewnianą trumnę. Poprzedzali 

ją dwaj milczący księża, obok trumny szli chłopcy w komeżkach i nie

śli wielkie woskowe gromnice, zaś nad trumną popłynął cały las ogni 

i widziano w tłumie wśród tych, którzy tę trumnę odprowadzali, na

stępujące wybitne osobowości: malarza Piotra Mig nard, bajkopisarza 

La Fontaine'a oraz poetów Boileau i La Chapelle'a. Każdy z nich niósł 

w ręku pochodnię, a za nimi, również z pochodniami, szli w zwartej 

grupie komedianci z trupy Palais-Royal, a wreszcie tłum, który roz

rósł się do jakichś dwustu osób. Kiedy byli już o jedną przecznicę od 

domu Moliera, otworzyło się jakieś okno i kobieta, która się z niego 

wychyliła, zapytała donośnie: 

- Kogo to chowają? 

- Jakiegoś Moliera - odpowiedziała jej inna. 

Przyniesiono owego Moliera na cmentarz Świętego Józefa i pocho

wano w kwaterze, w której chowa się samobójców i nie ochrzczone 

dzieci. Zaś w kościele Świętego Eustachego ksiądz krótko skw itował, 

że we wtorek 21 lutego 1673 roku został pochowany na cmentarzu 

Świętego Józefa tapicer i pokojowiec Jego Królewskiej Mości Jean

-Baptiste Poquelin. 

Na jego grobie żona położyła płytę kam i en ną i poleciła zwieźć sto 

wiązek drew, aby bezdomni mogli się tam ogrzać. Zaraz pierwszej 

zimy, a była to ostra zima, rozpalono na owej płycie wielkie ognisko. 

Płyta popękała od żaru i rozpadła się na kawałki . Z biegiem czasu ka

wałki te gdzieś się zapodziały i kiedy w sto dziewiętnaście lat póź

niej, podczas Wielkiej Rewolucji, przyszli tam komisarze, by odkopać 

prochy Jana Baptysty Moliera i przenieść je do mauzoleum, nikt nie 

umiał już dokładnie wskazać miej sca, gdzie Molier został pochowany. 

I choć czyjeś szczątki odkopano i przeniesiono do mauzoleum, nikt 

nie może powiedzieć z pewnością, że były to szczątki Moliera. Naj

pewniej uhonorowano pośm iertnie jakiegoś nieznanego człowieka. 

Tak więc bohater mój odszedł do paryskiej ziemi i zaginął w niej. 

A potem z biegiem lat w jakiś czarodziejski sposób zaginęły wszyst

kie, co do jednego, rękopisy i listy. Powiadano, że rękopisy spłonęły 

podczas pożaru, a listy ponoć starannie pozbierał i zniszczył jakiś fa

natyk. Jednym słowem przepadło wszystko poza dwoma skrawkami 

papieru, na których niegdyś wędrowny komediant pokwitował pie

niądze otrzymane przez jego trupę. 

(Michaił Bułhakow, Życie pana Moliera, PIW 1988) 
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