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Aktor to jest chyba także zawód, tyle że dziwny. 

Tadeusz Łomnicki 
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Stworzyli 
wspaniałą, 

tradycję, która 
jest dzisiaj 

fimdamentem 
naszego 

teatralnego 
dziedzictwa. 

Ronald Harwood 

Wstęp do Garderobianego 

Ponieważ byłem garderobianym sir Donalda Wolfita przez niemal pięć 
lat, może wydawać się, że aktor-manager w mojej sztuce jest portretem 
Wolfita i że przedstawiony układ między aktorem a garderobianym jest 
udramatyzowanym sprawozdaniem z naszej znajomości. Mogą być i inne 
powody takiego przypuszczenia: Lear był najwspanialszą rolą Wolfita
tak jak i Sira; pełen dostojeństwa sposób bycia, zarówno na scenie jak i 
poza nią, którym odznaczał się Wolfit, jest również cechą wyróżniającą 
Sira; druga wojna światowa nie powstrzymała Wolfita od grania Szekspira 
w większych miastach na prowincji i w Londynie - Sir w sztuce odbywa 
toumee w 1941, choć przecież grał i w innym czasie. Ale wszystkie te 
podobieństwa i inne szczegóły nie zmieniaj a faktu, że słuszność jest po 
mojej stronie. Sir nie jest Donaldem Wolfitem. Napisana przeze mnie 
biografia aktora*, ze wszystkimi niedoskonałościami, może pomóc zrozu
mieć w jaki sposób patrzyłem na niego jako na człowieka i szefa trupy 
repertuarowej - człowieka teatru. 
Nie można jednakże powiedzieć, że moja pamięć o tym, co działo się co 
wieczór w garderobie Wolfita nie stała się inspracjąprzy pisaniu sztuki. 
Byłem naocznym świadkiem przygotowań wspaniałego aktora do grania 
głównych ról w repertuarze klasycznym, wśród nich był Edyp, Lear, Mak
bet, Volpone. Obserwowałem go każdego dnia, jak podejmował odpo
wiedzialne obowiązki, których spełnienia domagał się dyrektor i później, 
gdy był dyrektorem i sam nakładał obowiązki na innych. Byłem członkiem 
zespołu, który "robił burzę" w Królu Learze i chociaż była to bardzo 
burzliwa burza, to jednak nigdy wystarczająco głośna dla Wolfita- tak 
samo jak dla Sira. Te i inne niezliczone wspomnienia z całą pewnością 
wzbogacały moją wyobraźnię podczas pisania Garderobianego. 

Źródła innego rodzaju były nie mniej ważne. Miałem w młodości szczęście 
spotkać sir Johna Martina-Harveya, reżysera; przeprowadziłem dwie długie 
rozmowy z Charlesem Doranem, aktorem-managerem, który dał Wolfitowi 
pierwszy angaż; dzieliłem garderobę ze starym aktorem, Malcolmem Wat
sonem, który grał w Lyceum w przedstawieniu sir Henry lrvingaBeckett; 

pracowałem z kilkoma starymi Bensonowcami - członkami Towarzystwa 
Szekspirowskiego sir Franka Irvinga i znałem RobertaAtkinsa, który przez 
wiele lat prowadził OpenAir Theatre w Regent's Park w Londynie; paru 
aktorów, których zaangażował Wolfit, było Szekspirowcami, oni z kolei 
grali z innymi aktorami-managerami spoza aktorskiej czołówki. Był też w 
zespole Wolfita aktor o nadzwycznej krzepie, Frank G.Cariello, dla którego 
największym zawodowym rozczarowaniem i przeżyciem było zdjęcie z roli 
Laertesa przed występami w Londynie, chociaż Martin-Harvey pozwolił 
mu grać tę rolę na prowincji.Cariello, sam aktor-manager, był także nie
strudzonym i świetnym gawędziarzem, z ogromną wiedzą na temat teatralnej 
przeszłości.Atmosferę tworzoną przez takich ludzi chłonąłem jako nies
pełna dwudziestolatek, zachowałem ją w mej pamięci, a gdy pisałem Gar

derobianego nieustannie wracałem do wspomnień i one miały wpływ na 

moją pracę. 

Tradycja aktora-managera zrobiła na mnie duże wrażenie. Zrozumiałem, 
że od początku XVIII wieku aż do późnych lat 30. naszego stulecia aktor
manager to był brytyjski teatr! Grał od jednego krańca kraju do drugiego 
i niósł swój repertuar ludziom. Tylko niewielu aktorom udało się wystąpić 
na scenie w Londynie. Terenem ich działania była prowincja, podejmowali 
długie, niewygodne podróże pociągami, zimą godzinami czekali na połą
czenia kolejowe, dokonywali nadludzkich wysiłków by przeżyć. Z pełną 
powagą czcili Szekspira, wierzyli, że teatr posiada moc duchowej odnowy, 
zmiany świadomości, że zmienia świat; o sobie mówili, że są sługami pu-

Allardyce Nicoll 

bliczności. Dzisiaj śmiejemy się z ruch czasem -można zgodzić się, że ich 
obsesja teatru i zapatrzenie się w jeden cel mogą budzić pobłażliwy uśmie
ch; zbyt pochopnie mówimy o nich: megalomani. Myślę też, że zbyt łatwo 
zgadzamy się z obiegową opinią, iż ich motto brzmiało: "teatr to ja". Wśród 
nich byli naprawdę niezwykle utalentowani ludzie, ich zawodowe umie
jętności podnosiły artystyczny poziom przedstawienia; oni otaczali opieką 
i utrzymywali na scenie klasyczny repertuar, którego dziś świat nam zaz
drości; oni stworzyli wspaniałą tradycję, będącą dzisiaj fundamentem 
naszego teatralnego dziedzictwa. 
Muszę także przyznać się do pożyczenia słów napisanych przez innych: 
świetna autobiografia sir Johna Martina-Harveya, którą cytuję w sztuce, 
prace J amesaAgate' a, biografia Irvinga napisana przez Laurence' a Irvinga 
i znakomita książka J .C. Trewina Teatr od 1900 roku. (-) 
Postać Normana w żadnym wypadku nie jest autobiograficzna. On, jak i 
Sir, jest połączeniem trzech lub czterech osób, które znałem, a które 
służyły czołowym aktorom jako profesjonalni garderobiani. Związek Nor
mana z Sirem niej est takijakim był mój z Wolfitem. Żadna inna postać w 
sztuce nie jest wiernym portretem prawdziwej osoby. Lady jest całkowicie 
niepodobna do Rosalindy lden (Lady Wolfit). 
Uznałem za konieczne napisanie tych uwag, aby dać mojej sztuce praw
dziwe tło. Wiem z własnego doświadczenia, że gdy raz do utworu literac
kiego przyczepi się złą interpretację trudne jest - czy wręcz niemożliwe 
- pozbycie się jej. 

Ronald Harwood 

*Sir Donald Wo/fit, CB.E. [Komandor Orderu Imperiwn Brytyjskiego - przyp. red.] Jego 
życie i prace w niemodnym teatrze. Londyn 1971. 

.... 

Teatr podczas wojny 

W okresie od 1939 do 1945 r. rozwój teatru został siłąaeczy zupełnie przerwany na skutek konfliktu zbrojnego, który wstr7_.ąsnął całym światem cywilizowanym. 
Pod okupacją niemiecką w Londynie repertuar teatralny w okresie bombarpowań różnił się całkowicie od repertuaru lat 1914 - 1918. W czasie pierwszej 
wojny światowej aktorzy londyńscy ""'Ystępowali przeważnie w najbardziej błahych widowiskach i publiczność teatralna była w ciągu czterech długich 
lat całkowicie pozbawiona możliwości oglądania sztuk bardziej wartościowych. Natomiast sześcioletni okres od 1939 do 1945 r. ku zdumieniu wielu 
znamionowało, jeżeli nie ukazanie się nowych dramatów (większość bowiem dramatopisarzy pełniła w czasie wojny inne obowiązki), to w każdym razie 
nadspodziewanie duża ilość interesujących wznowień. Szekspir cieszył się nową popularnością, a trupa repertuarowa Donalda Wolfita znajdowała 
żarliwą publiczność. Wystawiano w ciekawej, nowej inscenizacji Króla Leara i Burzę, Makbera, Otella, Hamleta i Ryszarda 111. Dame Sybil Thomdike 
z powodzeniem przenosiła swe kreacje w Makbecie i Medei na teren walijskich osad górniczych. 
Te toumees Sybil Thomdike są symptomatyczne i przyszli historycy teatru angielskiego uznają, być może, za najbardziej znamienną cechę lat wojennych 
niezwykły rozwój zainteresowania dramatem w środowiskach do tego czasu obsługiwanych wyłącznie przez film. W grudniu 1939 r. mała grupa 
entuzjastów w obawie, by sztuki piękne nie zostały całkowicie wyrzucone za burtę, '.'.'YStarała się o dotację od Pilgrim Trust i powołała do życia 
Towarzystwo Krzewienia Muzyki i Sztuk Pięknych - Council for the Encouragement of Music and the Arts (C.E.M.A.). początkowo zasięg jego 
działalności był z natury rzeczy ograniczony, ale gdy w 1941 roku rozpoczęły się naloty bombowców niemieckich na Anglię, ujawniła się cała wartość 
społeczna małych zespołów objazdowych - jak np. zespołu "Pilgrim Players" pod kierownictwem Martina Browne 'a- wspieranych przez ową grupę 
entuzjastów. Wkrótce potem C.E.M.A. otrzymała dotację państwową i została przekształcona w stałą oficjalnie uznaną organizację pod mianem Arts 
Council ofGreat Britan. Dzięki jej wysiłkom w ocalałym na szczęście osiemnastowiecznym Theatre Royal w Bristolu otwarto prowioncjonalny "teatr 
narodowy'', jednocześnie zaś dzięki pomocy tej organizacji nowe teatry publiczne powstały tak.że w innych częściach kraju.(-) 
Nie ulega wątpliwości, że najpilniejszą sprawą stało się znależienie środków do zlikwidowania rażącej dysproporcji między możliwościami, z jakich 
korzystała publiczność teatralna w Londynie i w pozostałych częściach kraju. Jeżeli przypomnimy sobie, że od czasu zaprzestania działalności 
komercyjnych zespołów objazdowych w dziewiętnastym wieku dziesiątki dużych i mniejszych miast były przez całe pokolenia, mimo wysiłków 
teatrów repertuarowych, pozbawione sposobności oglądania jakichkolwiek sztuk teatralnych, łatwo zrozumiemy, jak wielkie były zasługi położone na 
tym polu przez Arts Council. 

Allardyce Nicoli, Dzieje dramatu. (fragment rozdziału Teatr podczas wojny i w okresie powojennym). PIW 1983 r. 5 



przetrzyma -
i zmiany rządów 

i kłopoty finansowe. 
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bo zmienia świat. 
Przyczynia się do 

zmiany świadomości. 
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będzie istniał. 

Byłem fatalnym aktorem, ale znakomitym garderobianym 
Ronald Harwood (właściwie: Ronald Horwitz, syn Isaaca Horwitza 
i Isabel Pepper), brytyjski prozaik i dramaturg, urodził się 9 listopada 
1934 roku w Cape Town w Południowej Afryce. Od 1951 roku miesz
ka w Anglii. Z wykształceniajestaktorem - ukończył w 1953 roku 
KrólewskąAkademię Sztuki Teatralnej (RAA T) w Londynie. 
Jest autorem siedmiu powieści i licznych opowiadań, monografii, 
biografii, sztuk teatralnych, radiowych, telewizyjnych, scenariuszy 
filmowych (m.in. Jeden dzień z życia Iwana Denisowicza ), telewi
zyjnych, adaptacji, programów dla TV (np. znanego w Polsce cyklu 
BBC "Cały świat jest sceną") . W środowisku teatralnym i literackim 
W ielkiej Brytanii Ronald Harwood jest szanowanym i niekwestio
nowanym autorytetem. 
W maju 1993 roku był gościem polskiego PEN Clubu, oto frag
ment relacji Hanny Baltyn z jednego ze spotkań zorganizowanych 
podczas wizyty pisarza: 
"Nazwisko Harwooda u każdego miłośnika dobrego teatru wy
wołuje nmóstwo skojarzeń . Po pierwsze-Garderobiany. Według 
tej sztuki powstał świetny, prezentowany w naszej telewizji film 
Petera Yatesa z udziałem Toma Courtenaya. W drugiej połowie 
lat 80 . w Teatrze Powszechnym wyreżyserował Garderobianego 
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Zygmunt Htibner. Wrocławską inscenizację przygotował Maciej 
Wojtyszko. Ronald Harwood podczas swej pierwszej wizyty w Polsce 
widział warszawskie przedstawienie, które wysoko sobie ceni . Na 
spotkaniu w siedzibie warszawskiego PEN Clubu powiedział, że Pszo
niak gra teraz tę rolę [Normana-przyp. red.] na londyńskim West 
Endzie i publiczność go uwielbia. 
Harwood(- ) jest pochodzenia żydowskiego. Jego ojciec urodził się 
na Litwie, matkaw Londynie, ale dziadkowie wywodzą się spod War
szawy. Żona Natasza pochodzi z rodziny białych rosyjskich emigran
tów. Dzieje obu rodów Harwood opisał w najnowszej powieściHomme 
(Dom). Pytanie o tożsamość, przy tak skomplikowanym rodowodzie i 
stosunkach rodzinnych, jest kwestią dla pisarza niebagatelną. Mimo 
iż z urodzenia jest Afrykaninem, uważa, że przynależy do kultury 
europejskiej, rozumianej jako tygiel rozmaitych kultur.(-) 
Do teatru trafił "od dołu" - przez 7 lat był maszynistą teatralnym i 
garderobianym słynnego szekspirowskiego aktora przedwojennej ge
neracji, sir Donalda Wolfita. Mówi żartem o tych czasach: "Byłem 
fatalnym aktorem, ale znakomitym garderobianym". 
Do literatury doszedł z konieczności, najbardziej trywialnej z możli 

wych, mianowicie z potrzeby zarobienia pieniędzy na utrzymanie ro-

dziny. Zaniósł do telewizji scenariusz. Tak zaczęła się kariera pisarska 
człowieka , który piastuje godność prezesa brytyjskiego PEN Clubu i 
szefa komitetu na rzecz obrony Salmana Rushdiego. 
Zadebiutował w roku 1960 sztuką Country Matters (Wiejskie sprawy). 
W 1978 r. napisał Rodzinę, w 1980 Garderobianego, w 1985 sztukę 
o procesie w sprawie zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki . Spytałam, 

jaka była wówczas, w tak fatalnym dla Polaków okresie, recepcja 
tego wstr7..ąsającego tekstu w Anglii. Harwood, powiedział otwarcie, 
że nie najlepsza.Anglicy interesowali s i ę wtedy problemami czarnej 
Afryki . Porównał swe wysiłki do lotu muchy, która bezskutecznie 
obija się o ścianę . Niemniej jednak fakt, że człowiek z innego kraju 
zajął się jednym z najbardziej bolesnyc h polski ch problemów, jest 
dla nas nie do przecenienia. (- ) 
W tym spektaklu ksiądz pojawia się jedynie przez moment, we frag
mencie kazania. Cała akcja jest reminiscencją Waldemara Chrosto
wskiego, ocalałego kierowcy Jerzego PopiełuSLki, z procesu, który jak 
każdy proces, ma konstrukcję dramatu. Wręcz tragedii. Tragedii po
głębionej o metafizykę i tajenmicę wiary: "Nie bójcie się tych, co zabijają 
ciało - mówi ksiądz- Żadnej nad tę krzywdy nie mogą wam wyrzą
dzić". (-) 

Kiedy spytałam pisarza, co go najbardziej interesuje w teatrze, 
powiedział, że czysta teatralność ; teatralność i irracjonalność. 
Na pewno nie polityka, bo teatr nie powinien pełnić funkcji 
wiecowej trybuny, ani poradnika małego agitatora. Z klasyków 
lubi Czechowa, z dramaturgów najmłodszej generacji ceni Jima 
Cartwirghta. (-) 
Zapytany o to, jak postrzega rolę teatru w dobie wszechwładzy 
telewi7ji, Harwood powiedział : "Teatr wszystko przetrzyma- i 
zmiany rządów i kłopoty finansowe . Teatr jest ludziom niezbędny, 
bo zmienia świat. A telewizja? To nieważne, kretyńskie i trywialne 
medium, które służy głó>vnie reklamie, doradza nam, jaki kupić 
pro zek do prania. Natomiast teatr przyczynia się do zmiany świa
domości . I jako taki będzie istniał." ("Życie Warszawy" z dnia 21 
maja 1993 r.) 
W " Dialogu" wydrukowano monodram Harwooda Goście 
(nr 5/1973 ), Sztukę przekładu (nr 1O/I991 ), Garderobianego ( 1/ 
1981) i najnowszy tekst Zatrute pióro (1011993), grany 
w Polsce także pod tytułem Jad (w Teatrze im Jaracza w Łodzi). 

7 



Nostalgiczny rozrachunek 
Harwooda 

Teatr, aktorzy, ich życie na scenie i poza sceną to temat nie od 
dziś frapujący ludzi pióra. Baczne spojrzenie na teatr jako mikroor
ganizm funkcjonujący na dziwacznych zasadach, zmienny, niejed
noznaczny, będący n ierozdzielną mieszaniną fałszu i prawdy może 
niekiedy więcej powiedzieć o uniwersyteckich prawach rządzących 
ludzkimi zachowaniami i uczuciami, niż analizowanie "samego życia". 

Takie były zapewne motywacje znanego angielskiego dramatopi
sarza, scenarzysty i publicysty telewizyjnego, Ronalda Harwooda, 
który rozpoczął swą karierę w latach 50. jako zwykły maszyn ista 
teatralny. Jego sztuka Garderobiany, ciesząca się dużym powo
dzeniem i uznaniem krytyki jest kryptobiografiąi autobiografią. Jest 
wspomnieniem o wymarłej już generacji wielkich, należących do 
:XVIII-wiecznej jeszcze tradycji aktorów szekspirowskich, którq uwa
żali za swe powołanie objazdy po kraju, by nieść Sztukę pod strzechy. 
Jest także syntetycznym obrazem zanikłej już struktmy rządzonego 
przez "gwiazdora" teatru prowincjonalnego, rozdzieranego perso
nalnymi animozjami, opartego na cichym sojuszu i głębokiej więzi 
aktora-managera i garderobianego - totumfackiego, pomocnika, 
doradcy i służącego w jednej osobie. 
Harwood posłużył się naturalnie fikcją fabularną, ale genealogia 
Garderobianego wskazuje na silne związki z rzeczywistymi faktami. 
Inspiracją do napisania tej sztuki były własne wspomnienia Har
wooda, który w latach 1953 - 1959 był garderobianym wybitnego 
aktora starej szkoły, Sir Donalda Wolfita. Kontakt z Wolfitem i pro
wadzona prz.ez niego trupa zaowocował już wcześniej rzetelnie i 
znakomicie napisaną książką biograficzną o tym aktorze. W tekście 
Garderobianego odnaleźć można wiele anegdot, których był auto
rem i bohaterem, choć Harwood odżegnuje się od intencji dosłow
nego portretowania Wolfita i otoczenia. "Tak naprawdę chodziło 
mi o o ukazanie relacji mistrz- służ.ący-mówi Harwood w wywiadzie 
- o pokazanie potęgi, jaką w dawnym teatrze stanowił garderobia
ny, który stale zmuszał swego pana do robienia tego, co powinien i 
konfliktu wewnętrznego mistrza, analogicznego do dylematu Leara: 
wie, że musi ulec i nie chce ulegać . Jednego i drugiego dręczy ob
sesyjne pragnienie, by dowiedzieć się, kto ich najbardziej kocha."(-) 
Krytyka angielska jest zachwycona samym tekstem. Sheridan Morley 
nazywa Garderobianego tragedią ginącej wielkości , podróżą w cza
si , po której z ulgą ale i ze smutkiem konstatuje się, że dni prow in
cjonalnych szekspirowców, bezpowrotnie minęły . Irving Wardle 
podkre la znakomite prowadzenie historii króla Leara z wariacjami, 
konstrukcyjną spójność i bogactwo powiązań dramatu Szekspi ra z 
życiem wewnętrmym trupy i warunkami wojennymi, oraz wielość 

poziomów wzajemnego odniesienia postaci sztuki . B.A. Youngowi 
podoba ię śmiałość Harwooda w karykaturalnym rysowaniu postaci 
i balansowanie nastrojem sztuki, która wywołuje na przemian to 
śmiech, to łzy . 

Niewątpliwego blasku dodaje Garderobianemu realizacja scenicz
na, a przede wszystk im aktorstwo. "Sir Frieddiego Jonesa jest cu
downym studium wrażli wego tyrana, którego z największej słabości 
mogą wyrwać słowa "pełna sala". Z tym kolosem na glinianych 
nogach idealnie współgra zaborcza opiekuńczość Courtenaya w 
roli garderobianego-homoseksualisty" - pisze Michael Billington. 
(-) 
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Tekst i przedstawienie wydają się być pod każdym względem 
udane . Garderob ianego uważa się za najlepszą ze sztuk 
Harwooda, a Sheridan Morley nie zawahał s ię nazwać jej 
najbardziej sensowną rzeczą o teatrze od czasów Music hallu 
Osborne 'a, co chyba nie jest krzywdzącym zestawieniem. 

Morley nie 
zawahał się 

nazwać jej 
najbardziej 

sensowną rzeczą 

o teatrze od 
czasów Mus ie 

hallu Osbome'a, 
co chyba nie jest 
krzywdzącym 

zestawieniem. 

prapremiera polska 

hb,Dialog 8/1980. 

Przebój w Powszechnym 

Niełatwo było dostać si na to przedstawienie. Szło kompletami, 
mi mo atakó zimy i wątpliwych rozkoszy przeprawiania się na 
prask i brzeg Wisły z pomocą komunikacji miejskiej . Podobno, w 
przedsprzedaży biletów funkcjonują tzw. listy społeczne.(-) 
Garderobiany ma ielkie powodzenie. Na Garderobianego cho
dzi cała Warszawa, która nie chodzi do innych teatrów na nie 
gorsze wcale niż to pr.ledstawienia. O Garderobianym mówi się i 
pi sze, niczym o bestsellerze teatralnym sezonu. Czy sprawiła to 

ekranizacja Petera Yatesa zAlbertem Finneyem i Tomem Courte
neyem? Wątpliwe. Film nie był w Polsce rozpowszechniany. Mo
że więc reklamy przysporzył Andrzej Waj da, który eh iat k iedyś 

wystawić tę sztukę bodaj z Tadeuszem Łomnickim? 

Mnożenie podobnych pytań jest zajęciem pozbawionym większe

go sensu. Bo sukces przedstawienia już potencjal nie, kryj e się w 
znacznym stopniu w samym temacie sztuki Ronalda Harwooda. 
Nie jest bynajmniej nowy, znamy go z rozmaitych wcieleń literac
kich, plastycznych i fi lmowych, od Szekspira i Pirandell a, przez 
Degasa i Picassa po Jouveta i Felliniego, by sięgnąć do nazwisk 
pierwszych z brzegu. Nie jest nowy, ale wciąż atrakcyjny dla widzów 
i czytelników. 
Teatr od kuchni, świat kulis.A w szerszej perspektywie- tajemnica 
tworzenia dzieła sztuki i osobowości artysty.(- ) Harwoo nie 
napisał sztuki we v,;ziętym i modnym cizi iaj gatunku rtystycznej 

biografii, która rewiduje mit i legendę artysty. Wykorzystał ele
menty życiorysu wybitnego aktora angiel ski ego Donalda Wolfi ta 
oraz własnego, lecz zastrzegł si ę: "żadna postać w sztuce nie jest 
wiernym portretem prawdziwej osoby". 
Wolfit jest dla nas postacią nie znaną. Podobnie, choć już może 
mniej, realia angielskiej prowincji zasu li wojny światowej , a 
w nich właśnie toczy się akcja sztuki. (- ) 
Autor Garderobianego nie ma ambicji wszechwiedzącego d ia
gnosty ani też moralisty. Jest dobrym obserwatorem, przedmiot 
swej obserwacji nie tylko zna z autopsji , lecz także lubi, co nie jest .... 
bez znaczenia. Ma świadomość kompl ikowanych relacji pomiędzy 
teatrem a życiem, całej dwuznaczności gry, udania i prawdy, j aka 
się na scenie toczy. Stara się ten proces dem ito logizować, ale zbyt 
jest nim zafascynowany, by mógł przekroczyć granicę dość ogól
nikowej i łatwej do przyjęcia przez odbiorcę konstatacj i. 
Nie interesuje go, reasumując, teatr w wymiarze fi lozoficznym, es
tetycznym czy metafizycznym . Bawi go i wzrusza natomiast świat 

teatru, a raczej światek . Barwna społeczność poddana ciśnieni u 
ambicji, rywalizacji i tłumionych urazów czy nie spełni onych pra
gnień, wraz z jej bez.l itosną i ni demokratyczną hierarchią. (- ) 
Ronald Harwood bohaterem swej sztuki , przynaj ITll1iej w tytule, 
uczynił Normana. Czyżby chciał uzmysłowić w ten spo ' b widzom 
fakt, iż teatr jest również dziełem ludzi zawsze pozostającyc h w 
cieniu, w kulisach? W każdym razie przekornie wywróc ił na nice 
teatralną hierarchię . Stało się jednak tak, jak było do przewidzenia. 
Nie dla perypetii garderobianego, ale ''na Wojciecha Pszoniaka 
[Norn1an - przyp. red.] prostfl z Paryża" i ''na Zb igniewa Zapasie
wicza" [Sir] ch~dzi si do Teatru Powszechnego. Egalitaryzm, tak 
fałszywie pojmowany w otaczającej nas rzeczywistośc i , nie daje 
się w teatrze utrzymać. N a szczęście . Kto wie, czy nie jest to najbar
dziej pożyte zny wniosek, jaki widz \"')'n si z tego przeds tawienia. 

Barbara Osterio ff 
Teatr nr 4/ 1987 

żądał: 

umiejętności 

zawodowych, 
c i ężkiej pracy, 

pełnego 

poświęcenia 

i lojalności. 

Inteligentna 
sztuka o teatrze 

Dzisiejszy teatr brytyjski z.a wdzięcz.a 

bardzo wiele tradycji aktora-mana
gera. Ważnej w teatrze postaci o ce
chach tyrana, która od członków 

swojej trupy ż.ądała: umiejętnośc i za
wodO\vych, ciężkiej pracy, pełnego 
poświęcenia i loj alności. Jeżdżenie po 
prowincji, spędzanie całych miesięcy 
poza domem, znoszenie warunków 
pracy i życia w trzeciorzędnych dziu
rach, niewygód podróży kiedy jazda 
koleją wymagała specjalnego rodza
ju sił i odpornośc i, nie mówiąc o 
poświęcen i u. 

W sztuce Ronalda Harwooda boha
terem jest garderobiany - uosobie
nie ideału (jakiego oczek iwał aktor
manager), który także p dtrzymuje 
mit artysty i wa lczy o to, by tradycja 
żyła. 

Garderobiany j est wspaniałą, 

wzruszającą i inteligentną sztuką o 
teatrze, która pokazuje doskonale 
przez autora uchwyconą, nieprostą 
przecież dwuznaczność i skompli
kowane stosunki między gwiazdą a 
garderobianym. Le z ró\\nież prze
nosi plotkę, intrygę , sentyment i ane
gdotę oraz przekonanie, że świat za 
kulisami teatru jest sam dla siebi ma
łym królestwem, nie hlujnym, rozpa
daj ącym się Camelotem podtrzymy
wanym przez mit św. Graala. 

Michael Billington, The Guardian 
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Warszawa, 2 IX 87 
Drogi Panie Stanisławie, 

(-) Ja sam bardzo bym chciał do Pana zadzwonić. Po prostu wolałbym Panu powiedzieć osobiście to, o czym ledwo śmiem 
pisać : Zapasiewicz planuje Lira, w moim wykonaniu, w reżyserii LindsayaAndersona, początek prób-wrzesień przyszłego 
roku. Był tu Brook i po obejrzeniu Ostatniej taśmy Krappa wmówił ludziom (mnie również), że natychmiast powinienem 
zagrać Lira. Ale je nie wyobrażam sobie tej roli w "obcym" tłumaczeniu! I dlatego chciałbym do Pana zadzwonić ... (-) 

Serdecznie Pana pozdrawiam 
Tadeusz Łomnicki 

(fragment Jisru Tadeusza Łomnickiego do Stanisława Barańczaka) 

Eugeniusz Korin 

... Wiecie, że jestem królem? ... 

(-) Miało mnie nie być przez cały dzień . Do premie
ry zostało równo tydzień . Poprosiłem Tadeusza, żeby 
"spiął" próbę swoją obecnością na widowni . (- ) 
Następnego dnia na rannej próbie mieliśmy zagrać 
pierwszą "całość". 

(-)Na widowni zasiedli Irena, Paweł, Jurek Sata
nowski, który przywiózł tego dnia muzykę do Leara, 
jeszcze ze dwie, trzy osoby i długo zapowiadana przez 
Tadeusza Marysia Bojarska. 
Przed próbą zszedłem do bufetu. Tadeusz promieniał, 
usied l iśmy przy stoliku. "Stary, coś ty z nimi zrobił. 
Grają, gra-aa-ją! Zrobiliśmy spektakl, zrobiliśmy spek
takl! .. . Anglicy się zawstydzą, jak to zobaczą. To jest 
Szekspir, a nie różowe trykoty. O mnie się nie martw, 
ja ci zagram, jeszcze parę dni i będzie to, o co chodzi, 
tekst już ułożyłem. Zwracaj tylko uwagę, gdzie za 
dużo i czy dochodzi . O kostiumy się nie martw - w 
razie czego zagramy w swoich, jakiś detal i wystar
czy ... " 
Byłem oszołomiony. Miałem przed sobą z ad o w o-
1 o n e g o Tadeusza. 
Poszedłem do paru aktorów i zapytałem jak poszła 
wczorajsza próba. Czuło się w ich słowach dumę i 
wzruszenie.(-) 
Zaczęliśmy próbę. Miałem dziwne uczucie, jakby ak
torzy byli lekko unoszeni na skrzydłach nad sceną. 
Po pierwszym akcie podeszli do mnie Jurek i Irena 
- " im nie sąpotrzebne ani kostiumy, ani dekoracje". 
Marysia paliła papierosa za papierosem. Zapytałem 
ją, czy się nie dłuży,jednak godzinę i czterdzieści pięć 
minut trwał sam pierwszy akt. Uspokoiła mnie -
nie wiedziała, że to tyle trwało. Serce we mnie rosło. 
Tadeusz mówił, że ona jest bezkompromisowym kry
tykiem wszystkiego, co robi, i podejrzewam, że nieco 
się jej obawiał jako widza. 
Nie poszedłem w przerwie do Tadeusza, czułem, że 
będę mu przeszkadzał . 

Zaczęliśmy drugi akt. 
Tadeusz prawie przez dwa miesiące prqchodził próbo-
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wać w starych dżinsach, w czarnym golfie, granatowym 
szlafroku. Po pierwszym akcie zdjął ten golf i w za
rzuconym na nagie ramiona szlafroku pojawił się jako 
obłąkany Lear. Myślałem, że w ten sposób zaznacza 
poszarpany przez burzę kostium, w który planowaliśmy 
przebrać Tadeusza w drugim akcie. 
Kończył swoją wspaniałą scenę - rozmowę obłą

kanego mędrca ze ślepcem, który przejrzał- i przem
knęło mi przez chwilę, że teatr został stworzony i 
istniał przez tyle wieków tylko dla tego właśnie mo
mentu, żeby Tadeusz mógł powiedzieć: 

"Przyszliśmy z płaczem na ten świat, 
wiesz przecież -
Kiedy wciągamy pierwszy haust powietrza, 
kwilimy głośno. 
Gdy się rodzimy, płaczemy, że trzeba 
Wejść na ogromną scenę i wziąć udział 
W błazeńskiej farsie. " 

Scena z Gloucesterem kończyła się ucieczką Leara 
od żołnierzy Kordelii, których bierze za swoich prze
śladowców. Pytał ich wyniośle, próbując zamasko
wać strach i niepewność: 

"Cóż, panowie -
Wiecie, że jestem królem?" 

Po twierdzącej odpowiedzi robił się jeszcze bardziej 
podejrzliwy, a jednocześnie coś zawadiackiego poja
wiło się w jego spojrzeniu: 

„Więc jakieś życie świta przede mną". 

I jakby drocząc się i prowokując tych dwóch żołnie
rzy, świat cały i los - szeptał chytrze: 

"Dalej, łapmy je, pędźmy za nim, biegiem, 
biegiem!" 

Bardzo powoli robił parę maleńkich kocich, "kuszą-

cych" kroków i nagle zrywał się j ak z procy, żeby w 
ułamku sekundy zn.iknąć w kulisie. Żołnierze po chwi l i 
osłupienia wybiegli za Nim. 
W tejże samej chwili na scenie znów pojawił s i ę Ta
deusz i ze zwycięskim uśmiechem mknął przez całą 
jej szerokość . Wygrał. Udało się. Zostawił los w tyle ... 
Zniknął w kulisie. Padła następna kwestia sztu ki. Na
gle zza kulis dobiegł jakiś hałas i czyj ś zduszony krzyk. 
Kiedy wbiegłem na scenę, ktoś krzyknął : "lekarza!". 
Tadeusz leżał na podłodze twarzą w dół . Jeszcze pró
bował oddychać ... (- ) 

A potem dowi edziel i śmy się że zostaliśmy ami. Bez 
Tadeusza. 
Marys ia chciała jeszcze raz spoj rzeć na Niego. Po
szedłem razem z n i ą. Siostra uchyliła prześc i eradła . 

Mrużył j edno oko. Uśmi chał się .. . 

(fragment artykułuRobili~my "Leara " ... (Tytu ł w programie po
chodzi od r clakcji). Notatnik Teatralny. numer pecjalny, po
święcony Tadeuszowi Lomnickiemu, 1992 r. 

A potem 
dowiedzi liśmy 

się, 

*-ft 
".t!iski 

W S Z C ZECINIE 

że zostal iśmy 

ami . 
Bez Tadeusza. 

Dyrektor naczelny i artystyczny - Adam Opatowicz 
Wicedyrektor - Krzysztof Stankiewicz 
Kierownik literacki- Maria Dworakowska 

Zespół techniczny: Spe j alista dis produkcj i - Leszek Kusz. Brygadier scen - Józef Ciemcia. Kierownik pracowni 
krawieckiej - Halina Chałupnik ki rownik pracowni fryzjerskiej - Barbara yguła· kierownik pracowni elektrycznej i 
akustycznej - Marek Laskowski; pracownia zew ka-Zbigniew Lewandowski; pracownia stolarska- Radosław Rybak; 
pracownia malar ka - Bożena Wołoszyn; rekwizytor - Piotr Sagat. 

Program opracm a/a Maria DworakO\\Ska . Skład i lamani c Ad rian I .askarze\\ ski. Druk: Drukumia Akc) dcns. SI'. "/Ct: in , ul. Ko lumba -1 . 

Tea tr Polski poleca swoich przyjaciół. 

Przedsiębiorstwo Projektowo - Serwisowe 
Elektroniki, Pomiarów i Automatyki 

71-324 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 154 
tel. 87-48-85, fax 87-50-14, tlx. 422802 

Branżowa Książka Telefonlczna 
70-413 Szczecin , Al. Jedności Narodowej 2 

tel. 34-37-53 

"" e ,.. 70-419 Szczecin, pl. Rodła 9, tel. 59-53-89 ~ 
Bank Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A. 

59-53-90, fax (091) 34-04-09 , tlx 0422152 bigsa 

Antoni Krystyniak 
FUJI CENTER 

ul. Obrońców Stal ingradu 12, tel. 33-57-16 

Kwiaty Hurtownia 
71-026 Szczecin, ul. Dworska 31 

tel. 83-20-05 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe 
71 -700 Szczecin, ul. Ludowa 24 

tel. 34-37-53 
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Bank Inicjatyw Gospodarczych 
BIG S.A. 

Ze zbiorów 

Działu Dokumentacji 

ZG ZASP 

GŁÓWNY SPONSOR TEATRU POLSKIEGO 
W SZCZECINIE OFE~UJE: 

./ATRAKCYJNE FORMY LOKO W ANIA ŚRODKÓW FJNANSOWYCH: 
./Lokaty terminowe - bardzo atrakcyjne oprocentowane. Istnieje 

" możliwość wypłaty przed terminem bez utraty 
znacznej cześci odsetek! 

~ ./ Bony lokacyjne - płatne na każde żądanie . Oprocentowanie 
rośnie progresywnie w stosunku do okresu 

~ przetrzymywania bonu . 
./Lokaty dewizowe - różnorodne terminy (już od 1 miesiąca) oraz 

wysokie oprocentowanie - to główne atrybuty 
lokat dewizowych w BIG S.A. 

./RÓŻNORODNE FORMY FJN AN SO W ANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

./KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ TRANSAKCJI ZAGRANICZNYCH 

I 
./KARTY PŁATNICZE BIG VISA Business Card 

./DORADZTWO FJNANSOWE 

./USŁUGI BIURA MAKLERSKIEGO 

Zapraszamy ao k!Jrzystania z naszych usfug. 

BIG S.A. O/Szczecin 
Pl. Rodła 9 
il' 595-396, 595-375 

BIG to bank: Bezpieczny, Innowacyjny, Giełdowy. 

Biuro Maklerskie 
ul. Bohaterów Warszawy 34/35 
il' 844-263, 841-736 


