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RONALD HARWOOD (ur. 1934) znany jest polskim widzom jako 
autor 13-odcinkowego serialu telewizji BBC o historii teatru. Niedawno 
według jego scenariusza powstał film telewizyjny o Nelsonie Mandeli. 
Harwood urodził się w Afryce Południowej. Do Anglii przybył w 1951 
roku . Studiował w Royal Academy of Dramatic Art. W latach 1953-59 
należał do zespołu teatralnego Donalda Wolfita przy King's Theatre 
w dzielnicy Hammershmith. Był aktorem, a później - przez pięć lat 
garderobianym Wolfita. Działalność literacką rozpoczął w 1960 roku. 
Napisał monografię Donalda Wolfita, kilka powieści, opowiadań, sztuki 
teatralne: The Family, Country Matters, The Dresser (Garderobiany), 
~nterpr~ters, Another Time. Spośród licznych scenariuszy filmowych 
l telewizyjnych warto wymienić One Day in the Life of Ivan Deniso
vich (według powieści Aleksandra Sołżenicyna Jeden dzień Iwana De
nisowicza). Prapremiera Garderobianego odbyła się 6 marca 1980 roku 
w Royal Exchange Theatre w Manchesterze. Jest to sztuka typowo 
aktorska, której sławę ugruntowało przedstawienie londyńskie z Johnem 
Gielgudem Ralphem Richardsonem w rolach głównych. W 1983 roku 

powstała filmowa wersja Garderobianego przygotowana przez holly
woodzkiego reżysera Petera Yatesa. Rolę tytułową grał Tom Courtenay, 
a rolę Sira - Albert Finney. Film otrzymał nominację do Oscara; a Fin
ney - w r. 1984 nagrodę aktorską na Festiwalu Filmowym w Berlinie 
Zachodnim. 

Polska prapremiera odbyła się 22 listopada 1986 w Teatrze Po
wszechnym w Warszawie w reżyserii Zygmunta Hubnera z Wojciechem 
Pszoniakiem w roli Garderobianego i Zbigniewem Zapasiewiczem w roli 
Sir a. 

Sztuka doczekała się wielu omówień i recenzji. Interpreto-
wana jako studium aktora i aktorstwa, a także szerzej - teatru, jest 
oparta na znanym schemacie „teatru w teatrze". Jest też sztuką psycho
logiczną osadzoną w konkretnych realiach historycznych (II wojna Świa
towa - bitwa o Anglię). 

„Jako autora interesuj_e mn1e okres wielkich kryzysów historycz
nych, które dotykają także zwykłych ludzi. Ich właśnie chciałem poka
zać: aktorów, którzy grają na angielskiej prowincji Szekspira pomimo 
bomb i wojennej biedy. Robią to, co uważają za swój obowiązek, wbrew 
okolicznościom" - powiedział HarwbOd, ~iedy w lutym 1985 roku go -
ścił w Polsce na zaproszenie Teatru Powszechnego. 

„Nie da się zaprzeczyć - pisze Harwood we wstępie do angiel
skiego wydania Garderobianego - że moje wspomnienia z czasów, gdy 
każdy wieczór spędzałem w garderobie Wolfita, były częściowo inspi
racją tej sztuki. Towarzyszyłem wielkiemu aktorowi przygotowującemu 
tuzin lub więcej wspaniałych klasycznych ról z Edypem, Makbetem, 
Laerem, Volponem włącznie. Dzieliłem codzienną odpowiedzialność, ja
kiej wymagało kierowanie przez Wolfita zespołem. Byłem jednym z tych, 
którzy „robili" burzę w Królu Learze i choć zawsze bardzo staraliśmy 
się, nigdy nie była ona dość głośna dla Wolfita, podobnie jak dla Sira. 
Te i inne niezliczone ... wspomnienia z pewnością zasilały moją wyobraźnię 
podczas pisania sztuki". 

Sir nie jest portretem Wolfita, chociaż, jak pisze Harwood, istnieją 
liczne podobieństwa. Na przykład rola króla Leara była najwybitniej
szą rolą Wolfita. 

Słowem Sir tytułuje się w Anglii przełożonego, a także osoby po
chodzenia szlacheckiego. Tytuł szlachecki nadawany jest w Wielkiej 
Brytanii wybitnym aktorom (Sir Gielgud, Sir Richardson, Sir Olivier). 

„Postać Normana - pisze Harwood - nie jest w żadnym razie 
autobiograficzna. Norman, podobnie jak Sir, jest amalgamatem trzech lub 
czterech ludzi, których spotkałem i którzy służyli wielkim aktorom jako 
zawodowi garderobiani. Żadna też postać w sztuce nie jest wiernym 
portretem prawdziwej osoby". 

Garderobiany został przełoźony na 26 języków, wystawfono go 
w 40 krajach. 
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OSOBY: 

Norman - JERZY SCHEJBAL 

Sir - IGOR PRZEGRODZKI 

Lady - GRAżYNA KRUKÓWNA 

Madge - MIROSŁAWA LOMBARDO 

Irene - EW A SKIBIŃSKA 

Geofrey - CEZARY KUSSYK 

Oxenby - STANISŁAW MELSKI . 

Kent - ALBERT NARKIEWICZ 

Edmund - WOJCIECH DĄBROWSKI 

.• 

•, 

} 

Asystent reżysera STANISŁAW MELSKI 

Asystent scenografa - BARBARA KOTYS 

Inspicjent 

Sufler 

Swiatlo 

Nagranie 

Dźwięk 
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- BAJKA TWOREK 

- WANDA JASIUKIEWICZ-ŁOZA 

- EDWARD JANCZYN 

-HUBERT BREGULLA 

- TOMASZ ZABORSKI 

• . l •• 

Laurence Olivier 

„JAK DOSZŁO DO TEGO, ŻE ZAGRAŁEM KRÓLA LIRA". 

[ ... ] Muszę tu wyjawić, że Ralph 1) miał p ewien bardzo chytry 
sposób postępowania. Bywały sytuacje, że nie proponował otwarcie, iż 

zagra jakąś rolę - zapewne nie chciał ryzykować, że mu to wyperswa
duję. W takich rzadkich przyp11dkach nic nie mówił, tylko ni stąd, ni 
zowąd ukazywała się w prasie notatka, że będzie grał na .przykład Peer 
Gynta dla BBC. To należało przyjąć jako sygnał ostrzegawczy: „Nie 
dotykać!" Było rzeczą najzupełniej oczywistą, że zdobywszy uznanie 
słuchaczy radia, pragnął następnie nadać tejże roli wyraz trójwymia
rowy w jakimś teatrze. Możecie sobie wyobrazić uczucie jego kolegi. 
którego naturalną, od dawna żywioną ambicją było znalezienie spo
sobności, by się zaprezentować w roli Cyrana de Bergerac, kiedy dowie
dział się z gazety, że biały pióropusz Cyrana przywdziać ma dla BBC 
jego przyjaciel i partner. 

Kiedyś, jeszcze w latach dwudziestych, gdy rozmowa zeszła, jak 
zawsze, na Szekspira Ralph wyznał, że jeśli w całym szekspirowskim 
kanonie jest jakaś rola, o której zagraniu ma['zy, to rolą tą jest Lir. To 
sprawiło, że raz na zawsze porzuciłem wszelką myśl o tej roli dla siebie, 
uważając, że należy ona do Ralpha. Po prostu wzruszające, prawda? 

Otóż na kolejn~ naszej naradzie, gdy Jahn Burrell zapytał: „Więc 
czyja teraz kolej wypada? Ralpha, tak?", Ralph oświadczył tonem za
rezerwowanym na posiedzenia, ze szczególną grzecznością i starannie 
dobierając słowa: 

- Pragnąłbym z całą nieśmiałością zasugerować, aby mi zezwolono 
podjąć próbę zagrania Cyrana ... 

Świetnie - rzekł Jahn i zwrócił się do mnie: 
- Co o tym sądzisz, Larry? 
- Świetnie - powiedziałem - świetnie. 
- No, a co z tobą w takim razie? 
- Chciałbym zagrać i wyreżyserować Króla Lira - zdołałem od-

powiedzieć w miarę spokojnie. Spojrzenie ukosem na Ralpha pozwoliło 
mi zobaczyć leciutkie, ale dostrzegalne drgnienie. 

- Świetnie - powiedział - świetnie. 
- No, więc w ten sposób wszystko mamy gładko i przyjemnie za-

łatwione - rzekł John i przeszliśmy do omawiania sztuki Priestleya.. 
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Po naradzie poszliśmy z Ralphem, jak zawsze, do baru „Garrick" 
naprzeciwko Garrick Theatre. Zamówiliśmy nasze zwykłe piwo. Po 
pierwszym łyku zwróciłem się do Ralpha: 

- No ... ? 
- Co, stary? 
- No ... więc chcesz się zamienić? 
- Co, stary? 
- Wiesz co. Zamienić ... rolami! - prawie wrzasnąłem. 
- Och, nie, nie ... 
Brzmiało to zupełnie definitywnie. I w taki sposób doszło do tego, 

że zagrałem Króla Lira 2). 

Laurence Olivier, Wyznania aktora 
PIW - Warszawa 1988 

1) Ralph Richardson - aktor angielski, kilka lat ·Starszy od Oliwera. 
I) w telewizji BBC w 1983 roku. 

TRZY CECHY 

Co stanowi najważniejszy atrybut cieszącego się powodzeniem 
aktora?" To pytanie zadają mi ludzie tak często, że musiałem przemyśleć 
je głębiej, niż wymagałoby rzucenie naprędce odpowiedzi: „Talent, rzecz 
jasna". Powiem, że jest trójca cech o równej ważności, składających się 
na sukces: 

T a l en t - który musi rozwinąć się w kunszt. 
S z c z ę ś ci e - choć nieuchronnie zmienne, musi być jednak na 

tyle wielkie, by aktor sam w nie uwierzył. Aktor musi dostrzegać, że 
szczęście dało mu wszystkie szanse we właściwych momentach. 

S i ł a i wy t r w a ł oś ć - jest to dar, na który - jak się zdaje -
nie wpływa nawet choroba, chyba że niszczą go ciągłe ciosy. 

Laurence Olivier, W11znania aktora, 
PIW - Warszawa 1988 

Cyprian Norwid 

(PIERWSZY LIST, 
CO MNIE DOSZEDŁ Z EUROPY) 
(fragment) 

Na świecie jako w trupie doskonałej 
Nad-kompletowy aktor - jeśli kiedy 
Czyje mi zrobi miejsce zaziębienie 

Ja to jestem 

To dobrze - albo jeśli kochanek się spóźni, 
Lub duch nie na czas włos sobie rozwieje, 
Lub piorun winien uderzyć prz.echodnia ... 
To - już są moje w dramie specjalności! 
- Są to zabawne historie... dla gości . 

(1853) 

Stanisław Korab-Brzozowski 

l\'A ŻYCIA SCENIE 

Myśmy aktorzy na życia scenie 
I wszyscy mamy rozdane role: 
Jeden z koroną kroczy na czole, 
Posłuch znajduje n'l swe skinienie. 

Drugi łatane nosi odzienie, 
Żyje nieznany, wśród tłumów w dole, 
Trud ma w udziale, gorycze, hole, 
I w nędzy wyda ostatnie tchnienie. 

Lecz, królu, nie bądź dumny ze swej roli! 
I tyś aktorem, i tyś w niewoli, 
I słuchać musisz też reżysera. 

A w piątym akcie z autora woli 
zarówno żebrak, jak król, umiera. 
Kurtyna spada na znak suflera. 

(Nim serce ucichło 1910} 
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Jan Lechoń 

DO SZEKSPIRA 

Szekspirze, któryś zstąpił do dusz naszych głębi 
I znasz krwi naszej żądzę i nasz lęk gołębi, 
Znasz nas od dna do szczytu! 
Coś zszedł w noce bezsenne władców krwią pijanych 
I w marzenia promienne kobiet zakochanych, 
Stęsknionych do błękitu! 

Przed którym groby żadnych nie miały tajemnic, 
Ileż duchów dla ciebie z mrocznych wyszło ciemnic, 
Z posłań swoich się zwlekło! 
I niebo uchylało przed tobą obłoków 
I tobie wydawało część swoich wyroków, 
A zbrodnie swoje - piekło! 

Kto rzekł, żeś ty przeminął? Inne stroje jeno! 
Dla twojego teatru cały świat dziś sceną, 
Twojego głosu żąda! 
I każdy z nas, niepomny czym jego istnienie, 
Nagle teraz znów widzi swoje przeznaczenie, 
Znowu w niebo pogląda. 

I oto Ryszard Trzeci opuszcza swe łoże, 
Jakieś światło się świeci nocą w Elsinorze, 
Cezar wstał o północy, 
Patrzy na swoją gwiazdę, co w dali dogasa, 
I żałośnie zabrzmiały trąby Fortynbrasa, 
Wzywające pomocy. 

Szekspirze! Ty, którego nic tu nie przeraża, 
Chodż! Weźmy jakąś czaszkę z wielkiego cmentarza, 
W który świat dziś zmieniony, 
I patrząc w nią, słuchajmy, jako szumią drzewa 
I ptak wśród nich ukryty jak po nocy śpiewa 
Dla kochanków z Werony! 
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Daj głos władcom wygnanym, ogarniętym trwogą, 
Skamieniałym z rozpaczy, co płakać nie mogą, 
I własnej klęski sprawcy! 
I tym, co jak król Anglii w deszczu ognia stoją, 
Uśmiechnięci, bo ufni w dobrą sprawę swoją 
I w miłosierdzie Zbawcy. 

Będziemy iść za tobą spokojnie, bo któż by 
Wątpił, że się spełniają proroctwa i wróżby? 
I nie potop ze stali, 
Ale ten ma zwyciężyć, który pysznych kruszy, 
I będzie, że z „Makbeta" las jak wojsko ruszy 
I mordercę powali. 

Julian Tuwim 

TEATR 

Jest amant kanciasti, krawiecki manekin 
I chudy nieboszczyk i głupi arlekin, 
I jeden zdziwiony w kąciku. 

Dlaczego pan płacze? No niech pan przestanie! 
Nie można, doprawdy ... „Panowie i panie, 
Ja cierpię! ... " - (I zastygł w okrzyku.) 

Kostusia-chichotka zza kulis się śmieje ... 
Pan blednie? Drobnostka! Tak zwykle się dzieje! 
Pan serio uwierzył? to kpiny! 
O ... ten się zakrada ... już stoi przy ścianie, 
I nożem rozpruwa frakowe ubranie 
- Ach, patrzcie, trociny! trociny! 

(Sokra.tes tańczy 1920) 
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Leopold Staff 

MASKA KOMICZNA 

Od wieków wmurowana na amfiteatrze, 
Z uśmiechem na szeregi kamiennych ław patrzę 
Słysząc w ich opuszczeniu, jak szum w starej muszli, 
Zamarłe przerażenie widzów, co stąd uszli 
W trwodze przed grozą gestów i krzykiem patosu 
Sztuki odsłaniającej tajemną głąb losu. 
Przeszły tu tłumy widzów, ciąg pokoleń długi, 
Co duszami, jak łany pod orzące pługi, 
Litości poddawały się i przerażeniu, 
By w nieodgadłe oczy spojrzeć przeznaczeniu. 
Pierzchli w trwodze, ujrzawszy poza pięknolicość 
Pogodnych kształtów skryte milczenie i nicość, 

Życie, które zrzuciwszy szaty i koturny 
Jest biedniejsze niż popiół wyrzucony z urny. 
Lecz ja, choć przewaliły się tu żądz pożogi, 

Druzgotane tytany, bolejące bogi, 
Skrytobójczych Atrydów purpurowe dzieje: 
Ja jedna pozostałam i jedna się śmieję. 
I choćbyś zszedł kolejno świata strony cztery, 
Wiedz, jedynie mój uśmiech na ziemi jest szczery, 
Chociaż pnącze różane czoła mi nie plotą. 
Oczy me nieśmiertelną dotknięte ślepotą, 
Nie mogły nic utracić. Choć wszystko przeminie, 
Oczom, co nie widziały nic, nic nie zaginie! 
Mnie jednej ukochania czarodziejskie właście 
Nie mogły w oczach padać na wieki w przepaście. 
Choć wiatry wieść roznoszą , że dawno runęło 
Nieopłakane wieków olimpijskich dzieło, 
I choć laur po nim szumi żalem, że nie wieńczy 
Efeba zwycięskiego w dzielności młodzieńczej: 

Jednak mnie, którą także ten świat z swego łona 
Wydał w natchnionym szale, mnie jest oszczędzona 
Prośba, najokrutniejszej z mąk, nadziei siostra, 
Co próżno niebo przebić chce jak strzała ostra, 
A wśród wiecznie daremnej, głuchej kona skargi: 
Oczy moje są puste i bez głosu wargi... 

(Galqź kwitnąca 1908) 
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Konstanty I. Gałczyński 

ROZMOWA Z AKTOREM 

Właśnie wyszedł przed chwilą 
jeszcze jego papieros 
pokój dymem napełnia 

jeszcze cienie od gestów -
jeszcze ten dym nad świecą. 

Z głośnika płynie Bach. 
Chmurami pełnia. 

Teraz chodzę i chodzę, i przypominam sobie jego słowa 
i jak las podateński szumi w mej głowie ta rozmowa. 

Mówił o roli: 
że chciałby - powiada - widownię 

stroić, jak skrzypce stroi 
(nasz narodowy instrument), 
że czasem śni mu się tak: 

Na scenie jest parę świec 
i więcej nic -
lecz w blasku tych małych świec 
jakaś serdeczna sprawa, 
jakaś sztuka pt. np .... W ar sza wa 
i słowa w sztuce poczynają biec 
jak chmury złote, które wiatr wiosenny goni -
aż zachwycona widownia powstaje z miejsc, 
aż pochodniami są płomyczki swiec 
I JEDNO JEST: AKTOR I ONI. 

- Czy napiszesz mi taką rolę? 
- Spróbuję, Odejdź z nadzieją. 

Sztuka jest wieczną wiosną 
Sztuka jest ciepłym wiatrem, 
od którego śniegi topnieją. 
1951 

'I 
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Wisława Szymborska 

WRAŻENIE Z TEATRU 

Najważniejszy w tragedii jest dla mnie akt szósty: 
zmartwychwstanie z pobojowisk sceny, 
poprawianie peruk, szatek, 
wyrywanie noża z piersi, 
zdejmowanie pętli z szyi, 
ustawianie się w rzędzie pomiędzy żywymi 

twarzą do publiczności. 

Ukłony pojedyńcze i zbiorowe: 
biała dłoń na ranie serca, 
dyganie samobójczyni, 
kiwanie ściętej głowy. 

Ukłony parzyste: 
wściekłość podaje ramię łagodności, 
ofiara patrzy błogo w oczy kata, 
buntownik bez urazy stąpa przy boku tyrana. 

,ł. 

~ I 

Deptanie wieczności noskiem złotego trzewiczka. 
Rozpędzanie morałów rondem kapelusza. 
Niepoprawna gotowość rozpoczęcia od jutra na nowo. 

Wejście gęsiego zmarłych dużo wcześniej , 

bo w akcie trzecim, czwartym oraz pomiędzy aktami. 
Cudowny powrót zaginionych bez wieści. 

Myśl, że za kulisami czekali cierpliwie, 
nie zdejmując kostiumu, 
nie zmywając szminki, 
wzrusza mnie bardziej niż tyrady tragedii. 

Ale naprawdę podniosłe jest opadanie kurtyny 
i to, co widać jeszcze w niskiej szparze: 
tu oto jedna ręka po kwiat spiesznie sięga , 

tam druga chwyta upuszczony miecz. 
DDpiero wtedy trzecia, niewidzialna, 
spełnia swoją powinność: 

ściska mnie za gardło. 

(Wszelki wypadek 1972) 
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Tadeusz Różewicz 

W MOICH SZTUKACH 
KURTYNY 

Kurtyny 
w moich sztukach 
nie podnoszą się 
nie zasłaniają 
nie odsłaniają 

rdzewieją 

gniją chrzęszczą 

rozdzierają 

ta pierwsza żelazna 
druga szmata 
trzecia papierowa 

odpadają 

kawał za kawałem 

na głowy 
widzów 
aktorów 

kurtyny 
w moich sztukach 
zwisają 

na scenie 
na widowni 
w garderobie 
jeszcze po zakończeniu 
przedstawienia 

lepią się do nóg 
szeleszczą 

piszczą 

1967 

. ·' ' .. 
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z KRONIKI TEATRU POLSKIEGO 

Minęło 45 lat pracy aktorskiej Igora Przegrodzkiego. 

Debiutował na sceme Tea ru o s . t p 1 kiego w Wilnie 

6 marca 1945 roku rolą Freda w „Pigmalionie" 

Shawa u boku Hanny Skarżanki. 

29 stycznia 1990 roku Igor Przegrodzki otrzym~ł 

G ł " nagrodę ustanow10ną „Złoty Wawrzyn rzyma y -

przez Bydgoskie Towarzystwo Teatralne 

w 20 rocznicę śmierci 

Adama Grzymały-Siedleckiego. 

Nagrodę, przyznawaną dla upamiętnienia 

. . . h dzieł twórczych polskiego naJcenmeJszyc 

otrzymali dotychczas: 

aktora, 

Irena Eichlerówna, Halina Winiarska, Gustaw 

Holoubek, Tadeusz Łomnicki, Zdzisław Mrożewski. 

Obok list profesora Bohdana Korzeniewskiego 

przewodniczącego Kapituły Wawrzynu. 
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Z-ca dyrektora: KRZYSZTOF TENEROWICZ 

Kierownik techniczny: ADAM SADURA 
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Teatr Kameralny 

ul. Świdnicka 28 

tel. 44-62-01 
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w godz. 12.00-14.30 i 15.00-19.00 
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przyjmuje zamówienia w godz. 9.00-16.00 telefon 387-89 
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W dotychczasowych dziejach scenicznych sztuki (prapremiera odbyła się 
w Manchesterze w marcu 1980 roku) role Normana i Sira grali wybitni aktorzy. 
W Anglii - Ralph Richardson i John Gielgud, w hollywoodzkiej wersji filmowej 
- Tom Courtenay i Albert Finney (<:>baj otrzyma~.i nominację dl) Oscara). 
·W polskiej prapremierze w Teatrze Powszechnym w Warsza·wie grali Wojciech 
Pszoniak (Norman) i Zbigniew Zapasiewicz (Sir). 

W przedstawieniu na scenie kameralnej Teatru Polskiego w roli Normana 
zobaczymy JERZEGO SCHEJBALA, w roli Sira IGORA PRZEGRODZKIEGO. 
Reżyseruje MACIEJ WOJTYSZKO, <- scen:>grafia - GRZEGORZ MAŁECKI, 
muzyka - ZBIGNIEW KARNECKI. 


