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RONALD HARWOOD, znany polskim widzom jako au tor 13-
-czę ciowego programu BBC o historii t atru All the Wor/d's Stage, 

urodził si~ w 1934 r. w Capetown (Poludniowa Afryka). Od 1951 r. 
mieszka w Wielkiej Brytanii. Studiował w londyńskiej Royal 
Academy of Dramat1c Art. W latach 1953-1959 należał do szeks
pirowskiego zespołu Donalda Wolfita przy King' T heatre w 
dzielnicy Hammersmith . Krótko był aktorem , potem przez prawie 
pięć sezonów pełn il obowiązki garderobianego Wolfita. 

Rok 1960 wyznacza początek dzialalno i literackiej Harwooda. 
Jest on twórcą powieści i opowiadań. Jako scenarzysta ch~tnie 
współpracuje z filmem i telewizją (ostatnio zakończono realizację 
opartego na jego cenar iuszu filmu telewizyj nego o znanym 
czarnoskórym dzi ałaczu Nelsonie Mandali) . Pisze Sztuki tea tralne, 
z których na j~yk polski pnelożooo jedynie monodram Goście 
(druk: "Dialog" nr 5/ 1973) oraz Garderobianego (druk: „Dialog" 
or 1/ 1981) 1

• Drugi z wymienionych tytułów nawiązuje do doświad
czeń Harwooda z okresu pracy w trupie Wolfita (temu wybitnemu 
aktorowi starej szkoły były garderobiany poświ~ił wcześniej 

interesującą książ~ biograficzną pt. Sir Donald Wo/fit CBE: Hi.s 
Life and Work in the Unfashionable Theatre). „Nie da się zaprzeczyć 
- mówi Harwood -- że moje wspomnienia z czasów, kiedy każdy 
wieczór s~łem w garderobie Wolfita, były ~iowo inspiracją 

tej sztuki. Towarzyszyłem z bliska wielkim ak torowi przygotowują

cemu tuzin lub wi~j wspaniałych klasycznycłl ról z Edypem, 
Learem, Makbe tem, Volponem włącznie . Dzieliłem codzienną 

odpowiedzialność, jakiej wymagało kierowanie pnez Wolli ta 
zespołem . Bylem jednym z tych, którzy ,,robili" bu~ w Królu 

Learze i choć zawsze bardzo ię staraliśmy, nigdy nie była ona dość 
głośna dl Wolfi ta , podobnie jak dla Sira . Te i inne niezliczone 
wspomnienia z pewnością zasiliły moj wyobraźnię podczas pisania 
sztuki. " Jednakie, nie negując związków sztuk.i z rzeczywistymi 
fak tami, Harwood odżegnuje się od intencji dosłownego portreto
wania Wolfi ta i jego otoczenia. „Postać Normana - wyznaje -
ni je t w żadnym razi autobiografi na. Norman, podobnie jak 
Sir, jest amalgamatem trzech lub czterech ludzi, których spotkałem 
i którzy służy li wielkim aktorom jako zawodowi garderobiani. 
Żadna też postać w sztuce nie jest wiernym portretem prawdziwej 

osoby." ' 

Triumfalny pochód Garderobianego przez sceny całege świata 
rozpoczął się 6 IIJ 1980 r . w Royal Exchange Theatre w 
MenchesLer:z.e. Sławę tej bezspornie najlepszej ze sztuk Harwooda 
ugrun towała filmowa wersja z 1983 r. w reżyserii Petra Yatesa z 
Tomem CourLenayem grającym garderobianego - homoseksuali
stę i Albertem F inneyem ja.ko Sirem, których kreacje aktorskie 
uzyskały nominacje do Oscara (Albert F inney został również 

uhonorowany Srebrnym Niediwiedziem na Festiwalu Filmowym w 

Berlinie Zachodnim w 1984 r.). 
Polską prapremierę Garderobianego 22 XI 1986 r. pokazał Teatr 

Powszechny w Warszawie. W póltwórcarni ogromnego powodzenia 
stołecznego spektaklu byli: Zygmunt Hiibner (reżyseria), Barbara 
Hanicta (scenografia ) oraz pnede wszystkim aktorzy - Wojciech 
Pszoniak (Norman) i Zbigniew Zapasiewicz (Sir) wspierani świetny

mi drugoplanowymi rolami Elżbiety K~pińskicj (Lady), Ewy 
Dalkowskiej (Madge), Marty Klubowicz (Irene), Bronisława 

Pawlika (Thornton) i Mariusza Benoi t (Oxenby). Przedstawienie to 
spotkało si~ z wysoką oceną autora, który w maju br. przebywał w 
naszym kraju. „Obok inscenizacji włoskiej i w~gierskiej zaliczam je 
do najlepszych - powiedział Harwood. - Cichym bohaterem 
polskiego sukcesu j t moim zdaniem tłumacz Michal Ronikier. 
Nie znam polskiego, ale hniech i milczenie widowni nadające rytm 
tej inscenizacji mówią, ie wykona! swą pra~ pierwszorzędnie. 

Najwyżej trzeba również ocenić reżyserię Zygmunta Hilbnera oraz 
gr~ Zbigniewa Zapasiewicza i Wojciecha Pszoniaka. Oni sprawili, 

że G11nlerohiun1· je'1 teraz la k żc poi ·k;1 ·1 1u ką . " 

J. J. 

1 poza tym na lamo.eh "Di•loau· omawiano dwie inne sztuki Harwood.: Tlw Family 

f"D!oloa" nr 12/1971) I /"1upr.i<rs l.Daloa" or S-6/1986) 
2 Cy1 wa proanunu do Gor«roblmtqo w T. Po„"SUChoym w Wonzawic, 1986 (pod 

nod. Moadalcny O..w.ti•Jl 

RONALD HARWOOD O „GARDEROBIA YM" 

Jakie są według Pana przyczyny sukcesu „Garderobianego" zwłaszcza w krajach nie-anglojęzycznych , a 
więc o innej tradycji teatralnej? 

Uczciwie mówiąc, nie wiem. „Garderobiany" został przełożony na 26 języków i wystawiano go w 40 krajach, 
przy czym niemal wszędzie eksponowano co innego. Meksykanie, z których wersji jestem bardzo zadowolony, 
uznali, że jest to rzecz „o graniu życia". Rosjanie nazwali go sztuką antywojenną, z czym również się zgadzam. 
( ... ) W moskiewskim teatrze im. Jermołowej główne role zagrali aktorzy 75 i 70 letni, co uczyniło z 
„Garderobianego" rozważanie o zmierzchu, kresie ludzkiego życia nawiązujące do rosyjskich tradycji 
literackich, choć nie tracące przez to związków z tym co napisałem. 

W 1942 roku, kiedy toczy się akcja sztuki miał Pan zaledwie 8 lat, dlaczego więc wybrał Pan okres wojny 
jej za tło? 

Nie tylko, że miałem 8 lat, ale i byłem bardzo daleko - w Południowe.i Afryce. Jednak nie chodzi prżecież o 
osobiste przeżycia. Jako autora interesuje mnie okP'es wielkich kryzysów historycznych, które dotykają także 
zwykłych ludzi. Ich właśnie chciałem pokazać: aktorów którzy grają na angielskie.i prowincji Szekspira pomimo 
bomb i wojennej biedy. Robią to, co uważają za swój obowiązek, wbrew okolicznościom. Stąd skontrastowanie 
burzy robione.i w teatrze dla potrzeb granego właśnie „Króla Lira" z lotniczym alarmem. 

Jak broniłby się Pan przed zarzutem, że sztuki o teatrze, podobnie zresztą jak książki o pisaniu, czy filmy 
o ich robieniu są przejawem egomanii autorów i ucieczką od rzeczywistych problemów? 

„Garderobianego" nie spotkały takie zarzuty. Nie . jest to sztuka wyłącznie o teatrze. Zresztą· tego typu 
utwory nie odnoszą na ogół sukc u wśród widzów, zaś mnie również wcale nie interesują takie autowiwisekcje. 
To nie udaje się nawet na.jłepszym, by wspomnieć choćby Tomasza Manna. Nie wyobrażam sobie, bym mógł 
wzorem wielu kolegów, pisać wciąż tę samą książkę i to w dodatku o sobie Ale nie mam też „kompleksu 
Tołstoja", nie uważam, by moje utwory miały zmieniać świat. Zwyczajnie piszę o tym, co mnie interesuje. 
Dzięki temu mając 52 lata nie zostałem jeszcze zaszufladkowany, choć z pewnością nie można mnie zaliczyć do 
awangardystów, czy eksperymentatorów. 

Z Ronoldcm Harwoodem rozmawia! 
Piotr Gol ik fPAP) 
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JAN KLOSSOWICZ 

Sztuka o teatrze 

Garderobianego można odczytywać na róż:ne po oby. Przede 
wszystkim jako sztukę ze znakomi tymi rolami. Do takiej opinii 
przyczynił się też ni wąqiliwie słynna londyńska premiera, w 
k tórej grali John Gielgud i Ralph Richard on. Ale La najlepsza z 
dotychczas napisanych przez Ronalda Harwooda i jedna z ciekaw
szych sz tuk angiel kich z ostatnich lat, ma w sobie kilka war tw 
i każda z ni h wydaje się godna za.i n tere ow ni. , a dopiero 
wszystkie razem kladają się na j j pełną tnskturę. 

Po pierwsze. jest to znakomite Ludium aktora i aktor twa. Po 
drugie - jui szerzej - teatru w ogóle, gdzie „d rllgą tronę" załogi 

tej fabryk.i złudzeń reprezentuje orm n - garderobiany Sira. Po 
trzecie, jest to bardzo głęboka, choć nie n a tręt na w swoich 
analizach i konstatacjach, szllik.a psychologiczna osadzona mocno 
w realiach i1 w czasie ( li Wojna Swiatowa - okres Bitwy o Anglię ). 
Garderobiany ma r.eż ciekawą konstrukcję oparLą na znanym 
bwycie. teatru w teatrze", akcja przeplata się i łączy z akcj ą sztuki 

aktualni granej przez Sica i jego ze pól (Król Lir Szekspira). Na 
marginesie warto dodać, że dość dziwacznie brzmiące w przekładzie 

Iowo Sir rzeczywiście nie dałoby się przetłumaczyć. W Wielkiej 
.Brytani i t ytułuj e ię tak przełożonego, a także osoby po iadające 

tytuł szlachecki, notabene nadawany n jwybitniejszym aktorom 
(we wspomni anej l ondyń skiej pr mierze grafo wła'nie dwóch 
.,Si rów" - Sir John Gielgud i Sir Ralph Richardson). Natomiast 
Lady takiego tytuJu raczej nie posiadałaby, gdyż uszlachconym 
aktorkom przysługuje ny tu ł : !Dame ... 11 Lady, to żona szlachcica .. . 
Postać ira, to sam w sobie nie-.cwykły portret aktora. Nie 

jakiego konkretnego czlowieka, ale Aktora w ogóle. Można 

powiedzieć. że wszystkie cechy osobowe i wszelkie krzywienia 
psychiczne związane z tym zawodem są w nim pokazane. I od razu 
narzuca się pytanie: czy Harwood maluje swojego aktora z miłością 

czy z nienawiścią? Ale to zie pytanie. On go po prostu maluje 
prawdziwie. Pokazuje poprzez niego całą wielkość i całą nędzę 

szrnki, której zasadę stanowi udawauie.•Udawanie, prawie zawsze 
i prawi u każdego, przenikające poza sceny do garderoby, spoza 
teatru do codziennego życia, a najbliższych ludzi przemieniaj, ce 
w partnerów. w po tacie dramatów. 
Można by też powiedzieć, że Sir, to po pros tu stary, niezno§ny 

kabo tyn. Ale właśnie kabotyństwo, związane z naturalnym, niemal 
koniecznym pożądani m ławy i z ciągłym udawaniem, tanowi 
cechę wszystkich aktorów, a najmądrzejsi spośród nich do konale 
z tego sobie zdają sprawę. Jednocześnie, t sam człowiek jest 
nieprawdopodobnie pracowity i obowiązkowy, poświęca s ię swojej 
sztuce do łown i do „o tatniego t bu". l to j~t t eż: prawda o 
aktorze. 

Wolcól Si ra pojawiaj ą i~ inni aktorzy. Aktor laby, zawsze 
grywający tak zwane „ogony" i aktor inteligenty, który pisze sztuki. 
o tak.ich powiadają, L.e są za mądrzy żeby być naprawdę dobrymi 
aktorami„. Harwood, w kilkun.aslu scenach, pokazuje tu nam cały 
Teatr. ie żaden wielki ławoy zespół. ale objazdową trupę, w 
której wszyslko właściwie je l fałszywe, i lawa, i tytul jej lidera, 
i ukcesy arty tyczne. Ale może tym mocniej u idaczniaj się 

zasadnicze cechy teatru jak takiego. Tego specyficznego zbiorowi· 
ka ludzi, którzy zawsze nawzajem sobie zazdroszczą. in trygują, 

obgadują jedni drugich i myślą wciąż o własnym sukcesie, o porcji 
braw, która tylko im będzie przeznaczon Ale mają rzadko w 

jak imś innym zawodzie spotykane poczucie związku z kolegami na 
scenie, etos wspólnej pracy, a w ostatecznym rozrachunku -
niezwykłą dyscyplinę - świadomość konieczności p porządko

wania się bez reszty dyrek torowi czy reżyserowi przedstawienia. 
Najważniejsze jest chyba jednak, do glębi zakorzenione, przekona· 
nie o odpowiedzialności wobec widzów. Widzów, na których ię 

wciąż narzeka, o których często mówi ię niepochlebnie, ale kiedy 
przychodzą do teatru - stają ię najważniej i i LTZeb dla nich grać 
za wszelką cenę - nawet jeżeli rozlegną się alarmowe syreny 
i zaczną padać bomby. 

Oczywiście w sztuce Harwooda dominuje motyw związany z jej 
tytulowym bohaterem. onnan reprezentuje wszy tkicb dzialają

cycb poza sceną: garderobianych, maszynistów, elektryków, aku 
styków, inspicjentów, tych co nje są artystami, jak aktorzy, 

reżyserzy, scenografowie - ale dla sławy i chwały tamtych -
tworzą teatr. Nasuwa ię tu banalne, ale chyba trafne porównanie 
z załogą okrętu podzieloną na „pok.ttid" i „maszynownię", albo z 
lotnikami i mechanikami, któny ob ługują ich sam loty. Wiąż się 

z tym cała masa urazów, kompleksów. nienawiści , miłości , oddania 
i prawdziwego poczucia wspólnoty. Garderobiany nie jest jednak 
jakimś report ażem, czy socjologiczną rozprawą, tylko świetnie 

skomponowaną ztuką psychologiczną. Dlat go wszystko, co 
dotąd zostało 111 zasygnalizowane, skupia się wokół postaci Sira 
i Normana. Można by wręcz powiedzieć, że te d ie znakomicie 
narysowane postacie. te dwie w paniałe role tworzą cały dramat , że 
właściwie nikogo wokół nich mogłoby nie być. Że tragedia 
zawiedzionej miłości sługi do pana, historia niesamowitego, ale w 

realiach teatru bardzo prawdziwego poświęcenia się „pomocnika" 
dla artysty, mogłaby Harwoodowi w pełni wystarczyć , że mógłby 

napisać dwuo obową sztukę . 

Tak jednak nie jest. Niezależni od głównego wątku psychologi
cznego osnutego wokół Sira i Normana, Garderobiany jest sztuką 
bogatą i złożoną . Wiąże się to ze wspomnianym chwy1em „teatru w 
teatrze". Akcja Garderobianego rozwija i ę w drugim akcie 
równolegle z akcją Króla Lira, a Sir je t Lirem - na scenie i - w 
życiu. Jest starym monarchą, który przeżywa tragedię niemocy i 
któr odtrąca i poniża tych którzy go naprawdę kochają, ale 
zarazem, przy całej swojej słabości, zaślepieniu i ok:rucieńs~ie, 

kiedy o ta tecza.ic tTaci wszystko - i władzę, i sławę, i złudzenia -
okazuje się b haterem prawdziwie tragi znym i walczy do końca ... 

Rzecz pro l , do łowne porównywanie Sira z Lirem, a Normana 
z Kordelią , byłoby grubą przesadą . Jednakże przenikanie akcji i 
problematyki Króla Lira do sztukj Harwooda nadaje jej szczególny 
wymiar i oryginalną wym wę. Je t to też: wyraźny dowód na to jak 
współcześni dramaturdzy angielscy wciąż żyją Szekspirem, jak 
wciąż do niego wracają, że nie mogą się go pozbyć.„ To samo 
przecież robią i Stoppard, i Bond., i wielu innych. W grun i rzeczy 
mamy do czynienia z sy tuacją podobną do naszej. Polscy dramatur
dzy, z kolei, ciągle wracają do wielkich Romantyków, naśladują, 
przerabiają, parodiują Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego. 

Ale kiedy czyta się albo ogląda ta.kie sztuki jak Garderobiany, 
nasuwa się my I, że Anglicy i pierwowzór mają lepszy i ich 
wsp6łcześn i dramaturdzy ą jakby liczni j i i bardziej od naszych 
utalentowani„. 

Jan Kloao~ 
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tlUGO CLA US 

TEATR 

Spójrz, jak krzątają się bezcieleśnie, 

Jak teatralne powietrze 
Wzdyma im brody. Jak udają, 
Że na poczekaniu rodzą życie, 
Które skrzeczy w fałdach ich kostiumów 
I ociera się o cierpliwe deski! 

Wplątani w intrygę, skleconą 
Wokół kwestii istnienia Boga 
Uderzają w tony litości i pogardy. 
I co słyszymy? Zgiełk królikarni. 

Oto jeden występuje do przodu i mówi: 
„Jam jest Laertes, odebrano mi siostrę". 

A myśli: „Jestem Jan van den Abeele 
I zamieć mam w głowie". 

Ofelia pochlipuje gderliwie, 
Ta kwoka, co chrząka ostatni raz, 
Zanim bez, reszty utonie w złu. 

2 

Horatio zaplątał się w swej replice 
Zbi ty z tropu zbyt gorliwą nauką dykcj i. 
Bojąc się śmierci bez oklasków 
Kaleczy swój tekst 
1 uderza się po uszminkowanych biodrach. 

W garderobie Klaudiusz całuje się z manekinem, 
Poloniusz czyta „Głos Ludu" za kulisami, 
Fortynbras, który wejdzie na scenę później, 
Stoi jeszcze w pisuarze przy wieźy ratuszowej. 

Ach, te oporne kadencje, te krnąbrne dźwięki, 
Codziennie poskramiane z trudem, tymczasowo! 
Protagonista, nie zbity nigdy z tropu, 
Występuje do przodu, myśląc: „Chwała Bogu, 
Nie jestem tym kim jestem. Dajcie mi rolę, 

Dajcie mi imię, abym nigdy nie poznał siebie". 

Słuchaj, jak wiatr hula w tekturowych żaglach, 
Spójrz, jak zakwitają poliestrowe kwiaty, 
I jak na kazirodczej pościeli 

Gzi się królowa. 

3 

Na szczęście co godzina dzwony z katedry 
Rozstrzaskują, druzgocą 

To całe nieobowiązujące 
Wolnomyślicielskie gadanie. 

A któż tam się zbliża do nas, mówiąc: 
„Oto wreszcie nadszedł dzień"? 
I mówi do swej matki w pierwszym rzędzie: 
„Wreszcie, mamo, minął dzień"? 

To on, Hamlet, jąkający się wygnaniec, 
Kulawe marzenie senne, wzgardzony, a jednak 
Ukochany, zawszony tułacz-sierota , 
Który, choćby z galerii sypały się chmury snu, 
Zatruwa powietrze noc w noc, po wieczne czasy, 
Aż nadejdzie chwila ostatnich ukłonów. 

Przelofyl AXEL HOLVOET 

Prudruk z; ..Ll1entura no 1....;ocic" nr 8/1 987 

Jan Chr~o11om Pasek. PAMI Ę'TNI K PANA 
PASKA, rot. Jen y Rakowio::ki ( 1982); Wloclzl· 
Ilion W""*-skl (Pan Puek), Jan Uryga ( Sługa) 

Fot. Zbi~nieM' Zugu; 
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TRZYDZIEŚCI LUBELSKICH SEZONÓW 
WŁODZIMIERZA WISZNIEWSKIEGO 

Włodzimierz Wi.szniewski urodzi ł się 5 V 1934 r . Po maturze jako 
dyplomowany technik ogrodnik pracował „z nakazu pracy" na stanowisku 

instcuktora ogrodnicrwa w Prezydium Powiatowej Rady N arodowej w 

l odzi. Po roku projektowania sadów zdecydował si~ na egzamin do Wyższej 
Szkoły Teatralnej w Łodzi. „Nigdy nie bylem w żadnym kółku recytatorskim 

czy tak zwanym zespole tywcgo słowa. - zwierzał si~ w 1985 r. dziennika
rzowi „Kameny" . - Natomiast w czasach szkolnych przez kilka lat 

tańczyłem w Zespole Pieśni i Tańca przy Wojewódzkim Domu Kultury w 
l odzi . D latego jeszcze dzjsiaj, j.ak lrzeba na scenie wyciąć mazura, 
przychodzi mi to mote łatwiej mimo mojej t UłZy, n iż niektórym innym 

kolegom. Ale jak sz.edlem na egzamin do szkoły tea tralnej, postanowiłem na 
wsz.dki wyp dek nie przyznawać 

0

(: nawet do uspołu tanecznego. nuż 

zaszkodzi"? Wtedy była moda na przyjmowanie do Szkoły Teatralnej ludzi 

całkiem l<Surowych », takich Janków Muzykantów, «samorodny b talen
tów ». BardZo si~ ko misji egzaminacyjnej podobało, ie jestem technikiem 

ogrodnikiem. 1ffo mote pan po ie fragment z PlllUI TUeusz8, ten o Zosi , 

ogrodzie warzywnym i grządkach? „ - zaproponował któryś z profesorów. 
Myślałem , ie sobie ze mnie kpiny robilł, a oni mówili poważnie . No i 

egzamin ulałem bel u.slJUień . " 

Z dyplomem łódzkiej Sl.koły 1 Vll 1957 r. Włodzimierz Wiszniewski 

zaangażował si(: do T tru im. Juliusza O tcrwy w Lublinie, gdzjc nieprzer

wanie pracuje do tc;i pory. Debiutował roł4 Don Fclik.sa komedii Wędka 
Feaiksuy Lope de Vegi. Po la tach z właściwym sobie humorem będzie 

wspominać okoliczności swej zawodowej inicjacji: „Rc:iyscrował Jerzy 

Goliń ki. ar tysta o ustalonej już wtedy, wy'°kicj opinii. przed którym ja, 

jmlodszy w uspolc ak tor, (nawi sem mówiąc, j edyny młody aktor 
zaangażowany w KZOnie 1957 /58 do lu belskiego teatru) czułem niezwykły 

respekl. W Wcdce F y dano mi ro~ AMANT A!!' (.„) Reżyserowali 

mnie koledzy, a Goliński rwal wlosy z głowy i krLyczal: « o za 

szkolne; sztu bac k ie alccent. w ttj grze!!! „ Więc bylem zrozpaczony, 
chodziłem i bez\Hta.nnic «grałem», do wszystkich i wszystkiego: do kolegów. 
do łciany, do kotary na scenie„. " Gdy n początku I 958 r. wy. tą pil jako 

kamerdyner w latrydtt I mllo6cl Fryderyka Schillera w reż . Marii Wier · ń· 

skiej, starsi koledzy orzekli „Chłopak wprawdzie Jeszcze nic nie umie, a le ma 

wn~trze" . W tym czasie Zofia Modrzewska powierzyła młodemu aktorowi 
rolę w Nie igni • z miłolcl~ Musseta. Zagrał Mistrza Blazjusza, człowieka 

„.dojrLałego , z łysiną. „Pani Zosia Modrzewska, ta potrafiła dawać młodym 

aktorom szkołę! - opowiada . - «Synu! - krzyczała do mnie na próbach 

- KTO ci dal dyplom?! Nic nic umie! NlC NIE UMIE!!!». I rzucała si(: na 

mnie, i miotala mną po scenie jak.. . orzeszkiem. Mną, takim wysokim, 
potężnym chlopem, ona - taka drobna, szczupła, delikatna starsza pani!". 

Wi znicwski stał się ulubieńcem Modrzewskiej, l>tóra chętnie obsadzała go w 
reżyserowanych przez siebie sztukach. Pod jej okiem m.in. stworzył 

prlckomiczny wizerunek szarpanego zazdrością Don Ricarda w Zleloaym 
Gilu Tirso de MoLiny, zagrał Piotra w S-ku miodu Delaney i zramolałego 

kamienicznika Dziszewskiego w Rlldcacb ,... radcy Bałuckiego. W Weadu 

przygotowanym przez Modrzewską na jubileusz 20-lecia Teatru im. Osterwy 

wcielił si~ w postać Czepca. Rolę ~ miał póżn.icj jeszcze powtórzyć gościnnie 
u Józefa Grudy w Szczecinie i w 1984 r. w inscenizacji Ignacego Gogolew

skiego. Wiszniewski niezwykle ceni swe artystyczne spotkanie z Zofią 

Modrzewską, nieprzeciętnym czlowiekiem teatru i wspaniałym wychowawcą 

młodzieży . •. Nauczyła mnie zawodu, nauczyła mnie wszystkiego" -

podkreśla z wdz.i~nością. 
W ciągu 30 lat w Teatrze im. Osterwy Wiszniewski zmierzył się z przeszło 

setką ról. Pracował z Józefem Grudą (Hetman Kossakowski w Honztyńlklm 

Słowackiego, Edek w Tanp Mrożka) i Jerzym Wróblewskim (Edmund, 
książę Yorku z Króla Ryszarda U Szekspira, 70-letni John-Emery Rockefeller 

w parodii westernu Wiatr w 11:alęziacb susafrasu Obaldii, bufoniasty tata
pulkownik w Czaniej komedii SbafTera). Jego nazwisko znalazło się w 

obiadach dwóch lubelskich Hamlet6w. W Braunowskim z 1968 r. „ucieleśnił" 

rol~ Króla, którego - czytamy w recenzji Marii Bechczyc-Rudniclciej -
„pokazał nie jako (.„) mordercę, lecz jako człowieka pełnego temperamentu, 
energii i woli władzy, mającego już poza sobą morderstwo, bolesny punkt 

"k ia do osiągnięcia celów i ambicji. " „Król Klaudiusz to, moim zdaniem, 

najbardziej dojrzała i pełna rola w dotychczasowym dorobku Włodzimierza 
Wiszniewskiego - zachwycała się Wiera Korneluk w „Sztandarze Ludu". -

Kla udiusz popełnia zbrodni~ z pobudek politycznych - jest politykiem 

i tra tegiem wcale niegłupim , a to co robi, jest podyktowane aktualną racją 

stanu. Tak nam sugeruje Wi niewski, argumentując za swoją propozycją 
dobrym, przekonywającym aktorstwem." W 1978 r. w Hamlecie Ireny Babel 
był rabarzcm. 

Ukoronowaniem Wisznicw kiego przygody z Szekspirem są „krwiste" role 

Sir Tobiasza Czkawki w Wleaone Tr:zeclt Króli (1974) i - przede wszystlci.m 

- niezapomnianego FalstalTa w Waołycb k~kach z \\11Dd9oru (1976). 

„Falstaff posiada ame wady, lecz za to zawsze dowcipny, wywołuje ogólny 
miech h!łdź kosztem upatrzonych ofiar, ądź kosztem własnym. Jedyną jego 

zalellł jest naturalna wesołość , która go nigdy nie opuszcza, dodając jego 

mowie pikanterii. Dostrze on w lot zabawną stronę każdej sytuacji, 
rozbraja komizmem, nawet gdy płata ludziom psie figle." Tę charakterystykę 

a utorstwa XIX-wiecznego profesora Alfreda Mezieres przywołała na łamach 

„ T catcu" Ma ria Bechczyc-Rudnicka, uzupełniając ją wrażeniami z lubelskiej 



inscenizacj i: „Wł nic takiego Falstaffa potrafił odtworzyć( ... ) Wiszniewski. 

Mimo okllalej, w sam raz dl Sir Johna., tuszy, lekki, fruwaj y niemal jak 

tancerz po podestach, po schodach. wesoły spon tanicznie, żywiołowo . Sądzę, 

że pobiłby obecnie na głowę wszy tkich potencj lnyc h FalstafTów w t atrach 

polskich". Obydwie kreacje powstały pod rezyscrską batutą J6zefa łotwiń

skiego, który - wydaje się - najwłaściwiej potraf;! spol:ytkować komedi owe 

emploi aktora, co potwierdzają inne ich wspólne spek takle: Porwanie Sabinck 
Schónthanów (rola Strzygi·Strzyckicgo) i Swiętoszek Moliera (Orgon). 

Obdarzony ogromną vis comica Wiszniewski łatwo i c~to wchodził w 
skórę bohaterów Fredry. Był Rotmistrzem i Majorem w d 6ch kolej nych 

realizacjach Dam i huzarów z 1965 i 1977 roku, Ludwikiem w Gwaltu, co się 
dzieje (I 972) i dwuk rotnie Cześnikiem w Zemście K mierza Brauna (I 968) 
i Jana Swiderskiego (1984). Sympatię lubelskiej publiczności zdobył jak o 
Grzegorz w komedii Klik-Klak Abramowa (1973). Z temperam ntem 
partnerowal tu Ninie Czerskiej, tworząc marsową figurę przedwojennego 

pułkownika z Wołkowyska , w stanie spoczynku , na prz mian s .ntymen talne
go 1 pasjona ta. Z kolei" 19 5 r. przy okazji ro li g lu piego. dui ego i pe" negn 

siebie dyktatora Antona w Okapi Grochowiaka I. Leszek Gzella pisa ł: „Jest 

to na pewno jedna z lepszych kreacji Wiszniewskiego w os tatnich latach. To 
nie tylko sprawa humoru sytuacyjnego narzucającego się poprzez posturę 
aktora . ale siły wyrazu aktorskiego. Aktor świetnie gra postacie naiwnie 

l;mieszn , bo ma dar miania się z iebie samego." 

Odrębne miejsce w aktorskim życiorysie Wiszniewskiego u jmuje za
maszy cie poprowadzona olbrzymia (I JO stron tekst u! ) rola Jana łlryzo to
ma Paska z Pamlętnika pana Pa a w reż Jerzego Rakowieckiego (1 982). 

Obok tej kwint encji poi ki go szla bci a plasuje ię ciepła , głęboko ludzka 

kreacja drwala M gi w prapremierze O kfttu tani ława T yma przygoto
wanej w 1985 r. przez Andrzeja Rozbina . Sam aktor mile wspomina prac z 
Bogusławem Lindą nad Moliere Bułhakowa, gdzie mógł się zmierzyć z 

tytułową rolą artysty zabitego przez „król wską niełaskę i czarną zmowf' 
(1986). 

Charu ktery tyczną sy lwetkę pop ularnego lu belskiego ak tora zn aj,, równ1ei 

ki n ma ni i telewidzowie (po roz pierwszy przed kamerą . tanQI on jeiZCZC " 
·.Gasie studi w na pla nie fil mu Godziny nadziei Jan a Rybkow kiego ). 

Wspomnieć trzeba t eż o aktywnej wego cza u ws półpracy Wismiewsk iego 7 

abart:tem „ -.n ·· 1 ru diem. 

Cbociat nie brak w dorobku Jubilata ról dramatyczny h, najpewniej czuje się 

on jednak , gdy mnie w spektaklu potwierdzić s e predyspozycje komediowe. 
Lubi i ceni role w lżejsz)m repertuarze. Po i adł wied:zę jak zbudz.ać salwy 

śmiechu i oklasków w najdalszych rzędach widowni. Zna pułapki charaktery

styczno - komicznego genre·u. „Dużo prawd y musi z ak tora emanowa . 

żeby przekonać widza, U: to nie jest cyrk, ale prawdziwy teatr" - przyi.naje 
nauczony 30-letnią scen iczną harówką , o kt rej dzisiąj opowie Państwu -

jak przystało na ak tora - cudzym i słowami. Słowami Sira z mądrej sztuki 

Ronalda Harwooda. 

Jerzy Jasiński 
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