
Krzysztof Krawczyk - punkt odniesienia i nieobecny bohater nowego przedstawienia w 
Teatrze Miejskim w Gdyni, pojawi się na premierze osobiście, w charakterze gościa. Autor 
tekstu i reżyser, Andrzej Mańkowski, opowiada o tym, jak powstawał ten spektakl. 
Przemysław Gulda: Skąd wziął się w twoim życiu Krzysztof Krawczyk? Czy fascynuje 
cię, czy raczej śmieszy? 
 
Andrzej Mańkowski: Ktoś taki jak Krzysztof Krawczyk trafia do naszego życia czy tego 
chcemy czy nie. Grechuta, Niemen, Rodowicz, Krawczyk - to byli artyści estrady, tworzący 
żelazny repertuar radiowo-telewizyjny mojego dzieciństwa. Ich piosenki się znało i nuciło. 
Nie znaczy to jednak, że w latach 70-tych czy 80-tych tylko ci artyści byli grani w 
massmediach, o nie! O tym, jak wiele wówczas prezentowano naprawdę kiepskiej muzyki 
popularnej, łatwo się przekonać, oglądając dziś muzyczne programy archiwalne na kanale 
telewizyjnym Kino Polska Muzyka. Niektóre piosenki z tamtych lat są po prostu nie do 
wytrzymania. Jak wygląda na ich tle dorobek Krzysztofa Krawczyka? Przygotowując się do 
pisania sztuki "Być jak Krzysztof Krawczyk" przejrzałem sobie praktycznie jego cały 
dorobek płytowy i naliczyłem trzynaście absolutnych hitów, piosenek, które nie tylko w 
niczym nie straciły swej świeżości, ale wraz z upływem czasu wręcz zyskały na wartości. 
Utworów, które w dobie współczesnej na każdej zabawie weselnej podrywają z krzeseł całą 
salę. Dzieje się tak z powodu wyjątkowych emocji zaklętych w tych utworach. Emocji, które 
lubimy wciąż przeżywać na nowo i których potrzebujemy właściwie jak chleba. Różne 
dyskusyjne kwestie biograficzne Krawczyka to sprawa zupełnie inna. Każda osoba publiczna 
poddawana jest potężnym presjom i wiwisekcjom. Mało komu udaje się wyjść bez szwanku z 
takiego magla. Ostatecznie twórcę weryfikuje w ludzkiej pamięci przede wszystkim jego 
dzieło. A dzieło estradowe Krawczyka to moim zdaniem klasa sama dla siebie. Dlatego nie 
znajduję rozsądnych powodów, dla których Krzysztof Krawczyk miałby mnie na przykład 
śmieszyć 
 
Opowiadasz w swoim spektaklu o zauroczeniu idolem i próbie bycia - jak głosi tytuł - 
taki jak on. Co dobrego, a co złego może przynieść tak mocna fascynacja? 
 
- Gdy ma się kilkanaście lat posiadanie idola jest rzeczą naturalną i powszechną. Gdy po 
przekroczeniu progu młodości idol ciągle prowadzi nas przez życie - jest swego rodzaju 
drogowskazem, punktem odniesienia dla dorosłego już człowieka - to jest to zjawisko, nad 
którym już warto się pochylić. Tak właśnie jest w mojej sztuce. Dlaczego jedni artyści nas 
zachwycają, a inni nie Na ogół jest to po prostu kwestia gustu. A o gustach się nie dyskutuje, 
wiadomo. Jako dramaturg nie mogłem jednak poprzestać na tej zdawkowej diagnozie, 
potrzebowałem konkretnej odpowiedzi na pytanie: co tak naprawdę kształtuje nasz gust, kto 
wyznacza nam azymut fascynacji artystycznych? Odpowiedź okazała się banalna: większość 
tych fascynacji wynosimy... z domu. Lub popadamy w fascynacje obrazujące opozycję wobec 
fascynacji artystycznych kultywowanych w naszym domu rodzinnym, gdy popadamy w 
konflikt z rodzicami. A więc wszystko - tak czy inaczej - wysysamy z mlekiem matki. 
Przemożny i olbrzymi jest wpływ naszych najbliższych przodków na nas samych. Na co 
dzień nie zdajemy sobie aż tak z tego sprawy, gdyż kult przodków nie stanowi środka 
ciężkości w naszej tradycji i kulturze. Ale wróćmy do pytania: po co człowiekowi dorosłemu 
idol? Ano po to, aby niósł przed światem transparenty, których jako zwykli ludzie albo nie 
jesteśmy w stanie unieść, albo zwyczajnie nie mamy takiej możliwości. Zupełnie inaczej 
zasypia się ze świadomością, że ktoś bliski naszemu sercu - nasz idol - właśnie pokazał 
światu coś specjalnego, a świat zachwycił się tym pokazem. Lub oniemiał, przeżył wstrząs. 
To prawie tak, jak gdyby świat zachwycił się trochę nami - bo przecież to jest nasz idol. W 
mojej sztuce główny bohater wyniósł z domu i zachował aż po dorosłość głęboką fascynację 



Krzysztofem Krawczykiem. W pewnym momencie jednak ta fascynacja staje się 
przyczynkiem do biegunowego przemeblowania życia głównego bohatera. Więcej nie 
zdradzę, aby nie zepsuć odbioru widzom spektaklu. 
 
Ważną rolę w życiu twojego bohatera odgrywa internet. Jak bardzo pomaga on dziś 
ludziom ukryć swoje słabości i realizować marzenia? 
 
- Ten właśnie wątek - ukrywania za pośrednictwem internetu swoich słabości lub 
realizowania niezrealizowanych marzeń? - eksploatuję w mojej sztuce szczególnie mocno. 
Chociaż internet to tylko platforma... Gdybym miał uszczegółowić narzędzie internetowe, 
które moim zdaniem najbardziej pomaga dziś w ukrywaniu naszych słabości czy realizowaniu 
niezrealizowanych marzeń - to są to sieciowe gry komputerowe. Po listopadowych wyborach 
parlamentarnych wielu ekspertów politycznych grzmiało: gdzie się podziało 50% Polaków, 
tych, którzy nie poszli na wybory? Odpowiedziałbym na to wołanie tak: ci ludzie w tym 
czasie grali w swoje ulubione komputerowe gry sieciowe, byli w swoim ulubionym świecie, 
na który mieli wpływ - i mieli w nosie, co akurat dzieje się w tzw. prawdziwym życiu, na 
który wpływ mają tak niewielki. Ktoś powie, że sobie żartuję? Zaręczam, że nie. W zeszłym 
roku w marcu w katowickim Spodku odbyły się mistrzostwa świata w popularnej sieciówce 
Counter Strike. Ilu widzów odwiedziło w tamten weekend Spodek? 500 tysięcy! Zaskoczone 
tym wynikiem telewizje zapraszały do programów śniadaniowych zawodowych e-graczy i w 
ogóle nie umiały z nimi rozmawiać. Bo e-gry ciągle nie są dla dzisiejszych massmediów 
ważnym tematem. Z drugiej strony e-gracze nie zabiegają o sławę w mediach 
konwencjonalnych. Im wystarczy, że w czasie gry są na żywo obserwowani np. przez 100-
200 tys. internautów (sic!), dla których są idolami. Świat e-gier to największa w tej chwili 
społeczność na naszym globie. Ten temat interesował mnie od dawna i w swojej sztuce 
umieściłem najważniejsze przemyślenia z nim związane.  
 
Akcja twojego dramatu dzieje się na weselu - to sytuacja bardzo chętnie 
wykorzystywana przez rodzimych twórców, od Wyspiańskiego do Smarzowskiego. Co 
sprawiło, że zdecydowałeś się po nią sięgnąć? 
 
-?Ślub i wesele to rytuały przejścia, przemiany: oto od dzisiaj człowiek staje się kimś innym? 
- czyimś mężem, żoną, zmienia nazwisko, powiększa grono rodzinne, czasem zmienia 
miejsce zamieszkania etc. Główny bohater mojej sztuki przeżywa największą życiową 
przemianę, jaką można sobie wyobrazić. Do tego jego związki z Krawczykiem najpełniej 
ilustrują się właśnie na weselu, na którym rządzą piosenki jego idola. Przede wszystkim te 
właśnie okoliczności zadecydowały o ulokowaniu miejsca akcji sztuki na weselu.  
 
Sam reżyserujesz własny tekst. Czy to zestawienie dwóch ról pomaga czy przeszkadza w 
realizacji spektaklu? 
 
- Tekst sztuki teatralnej - podobnie jak tekst scenariusza filmowego - ?traktuję zawsze czysto 
użytkowo. I nie ma tu żadnego znaczenia, kto jest autorem. Po dwóch miesiącach prób, tekst 
sztuki "Być jak Krzysztof Krawczyk" jest bardzo niepodobny do swojej wersji wyjściowej: 
mnóstwo tekstu balastowo-informacyjnego poszło do kosza, doszły za to nowe zapiski 
wynikłe z prób i rozmów z aktorami. Ostatecznie tekst takiej sztuki to tylko rozbudowana 
instrukcja wystawienia spektaklu. Na końcu liczy się jedynie spektakl. 
 
W tego typu realizacji niezwykle ważna rolę musi, siłą rzeczy, odgrywać muzyka. Co 
będzie słychać w głośnikach podczas przedstawienia?? ?Czy będą to piosenki 



Krawczyka? Jeśli tak, czy trudno było uzyskać możliwość wykorzystania ich w 
spektaklu? 
 
- ?W spektaklu zaprezentujemy kilkanaście utworów głównie z repertuaru Krzysztofa 
Krawczyka. ?Ich aranżacją zajmują się moi przyjaciele - bracia Maciej i Tomasz 
Stroynowscy. Mam nadzieję, że zaskoczymy widzów nietypowymi pomysłami 
aranżacyjnymi. Do moich ulubionych należą katedralna wersja hitu "Pamiętam Ciebie z 
tamtych lat" ("Wróć do mnie") oraz "youtube'owa" wariacja piosenki "Mój przyjacielu". 
Tekst sztuki, w którym umieściłem konkretne piosenki w konkretnych kontekstach, uzyskał 
oficjalną aprobatę Krzysztofa Krawczyka i jego menedżera Andrzeja Kosmali. Oprócz tego 
wiem, że w takich sytuacjach gdyński teatr zawsze zgłasza do ZAIKS-u tego rodzaju użycie 
muzyki i przy każdym spektaklu ponosi odpowiednie opłaty na rzecz autorów tekstów 
piosenek, kompozytorów czy wykonawców (jeśli użyte zostają oryginalne nagrania). Mamy 
już potwierdzone, że Krzysztof Krawczyk i Andrzej Kosmala pojawią się wraz z małżonkami 
w Gdyni 13-tego lutego na premierze mojej sztuki. Cóż mogę dodać więcej...? Cieszę się 
ogromnie z takiego obrotu spraw i zapraszam wszystkich gorąco na przedstawienie! 
 
Być jak Krzysztof Krawczyk, tekst i reżyseria: Andrzej Mańkowski, scenografia i kostiumy: 
Sabina Czupryńska, muzyka: Tomasz Stroynowski, choreografia: Andrzej Morawiec, asystent 
reżysera: Rafał Kowal, sufler: Ewa Gawron, inspicjent: Maciej Sykała, producent: Ewa 
Wojciechowska-Chodorek, występują m.in.: Marta Kadłub, Olga Barbara Długońska, 
Elżbieta Mrozińska, Bogdan Smagacki, Rafał Kowal, Maciej Sykała, Teatr Miejski, Gdynia, 
ul. Bema 26, premiera: sobota, 13 lutego, godz. 19, bilety: 50 zł, następny spektakl: niedziela, 
14 lutego, godz. 19, bilety: ulgowe - 35 zł, normalne - 40 zł. 
 


