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J. "Przejdę najcięższąpróbę,jakązna zawód aktora". 
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Od kiedy w 1605 r. Richard Burbage ukazał publiczności teatru Globe 
nowego szekspirowskiego bohatera, "Król Lear" stał się wy&waniem dla 
wielu aktorów, niełatwym triumfem - już tylko dla nielicznych. Dzieło 
doskonałe, którego konsekwencja w skrajnie tragicznym postrzeganiu świata 
oraz nasycenie okrucieństwem i pesymizmem nie mają sobie równych w 
literaturze dramatycznej, okazało się w kolejnych epokach i coraz to nowych 
wcieleniach nośną, przejmującą metaforą ludzkiej kondycj i, losu, 
egzystencji. Metaforą niezmiennie zogniskowaną w kreacji tytułowego 

bohatera. 
Biografię Leara na angiel skiej scenie wyznaczają najgłośniejsze nazwiska 
paru stuleci jej dziejów. Od Davida Garric ka w wieku XVIH, Charlesa 
Kemble'a i Edmunda Keana, poprzez Henry'ego lrvi.nga ( ławna Eli n Terry 
grała z nim Kordelię, mając 45 lat) aż po Sir Johna Gielguda i Sir Laurence'a 
Oliviera. A także aktora mało u nas znanego, choć bardzo cenionego w Anglii, 
zmarłego przed trzydziestu laty Sir Donalda Wolfita, który zaczął grać Leara 
w 1942 roku, ped niemieck imi bombami. Gdy w osiem lat po wojnie Wolfit 
wznuwił Króla Leara, asystował mu garderobiany i młody aktor zarazem, 
który mizywał się - Ronald Harwood. 

2. "Sir potrzebował kogoś, kto pomagałby w gar
derobie". We wstępie do londyńskiego wydania dra
matu Harwood nie kryje osobistych inspiracji , ale 
też zaprzecza utożsamianiu jego doświadczeń z 
literackim obrazem. "Towarzyszyłem z bliska -
pisze - wielkiemu aktorowi, przygo
towującemu tuzin lub więcej wspaniałych, 
klasycznych ról z Edypem, Learem, Mak
betem, Volponem włącznie. Byłemjednym 
z tych, którzy "robili" burzę w Królu Learze 
i choć zawsze bardzo się staraliśmy, nigdy 
nie była ona dość głośna dla Wolfita, po
dobnie jak dla Sira. Te i inne wspomnienia 
z pewnością zasilały moją wyobraźnię pod
czas pisania sztuki". Po czym stanowczo 
oświadcza: "Postać Normana nie jest w 
żadnym razie autobiografi czna. Norman, 
podobnie jak Sir, jest amalgamatem trzech 
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przyszłości. Zagraża także stabilnośc i świata istniejącego, to też orman mu. 1 

znjszczyć Irene, nie przebierając w środkach. 

4. "Cywile nigdy tego nie zrozumieją". 
Teatr i jego tradycja to nie tylko wzniosłość, lecz także specyficzny oby
czajowy koloryt. Harwood, dbając o pełnię obrazu umieścił w sztuce sporą 
jego dozę w najrozmaitszych przejawach. Mówienie cytatami i opowiadanie 
anegdot splata się z personalnymi zawiściami i niechęc ią wobec krytyków, 
"ludzi upośledzonych i umarłych", 

połączoną wszakże ze skrupulatnym 
gromadzeniem re - cenzj i. Pozycję 
Sira, nie mniej niż sce- niczne sukcesy, 
określają gw iazdor- skie przywileje, 
owe światła prasce- niczne, w które 
innym wchodzić nie wolno i zaz-
drośnie strzeżony monopol na łzy 
publiczności. Jedna z najlepszych 
scen sztuki to roz- budowany ak-
!orski "haft" - teks- to wa impro-
wizacja w oczeki- w a n 1 u n a 
opóźnione wejście Leara, mimo-
wolny komi~m w obliczu tragiz-
mu. Motywem szcze- g ó ln ie inte-
resującym jest dawny, a żywy w Ang-
lii do dziś przesąd, z wi ązany ze 
"s"Z koc ką tragedią" Shakespeare'a, 
której tytułu nie wolno wymieniać , nie 
mówi ąc już o cy- to wan iu. By 
odwrócić urok, rzucany przez dramat, który zdemoralizowałby nawet dobrą 
wróżkę, Sir musi pod nadzorem Normana odprawić swoisty egzorcyzm, 
zakończony przekleństwem. Gdy w chwilę późn iej ośw iadcza , że każde 

słowo wypowiedziane przezeń ze sceny b dzie "tarczą przeciwko 
barbarzyństwu", wzniosłość łączy się z powszedniością w wymowny sposób. 

5. "Tu jest piękno. Tu wiosna i lato. Tu ból staje się znośny". 
Wzniosły czy śmieszny, kochany czy znienawidzony, teatr jest dla Sim - i dla 
Normana także - misją, która musi być pełniona, również w ekstremalnych 
warunkach, w imię ocalenia podstawowych wartości. " Szkarłatny płaszcz" 

zobowiązuje. "Cywilizacji naszej zagrażają moce c iemności, i my, skromni 
aktorzy, dokładamy wszystkich sił, walcząc w tej wielkiej bitwie jako rycerze 
słusznej sprawy". Mimo patetycznej retoryki słowa Sira są absolutnie 
prawdziwe. Podobnie jak gorzka świadomość ulotności i przemijalności jego 
sztuki, porównywalnej jedynie z przemij al nością życia. Skoro aktorzy żyją 
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John Gielgud, który po obej rzeniu Garderobianego stwierdził "to było o 
mnie", w epilogu swych wspomnień napi ał : "Słyszy si czasem opinię, że 
teatr j est niepotrzebny, że tysiące ludzi nie widz i ało w życiu an i jednego 
przedstawien ia i że gatunek ten skazany jest na śmierć. Jeśli przepowiednia ta 
jest trafn a, to mogę jedynie wyraz ić nadzieję, iż nie nastąpi to za mojego 
życia". Sir bez wątpieni a nje życzy łby sobie tego także po śmierci. 

- . - C O. - Z i l ń · 

Jarosław Komorowski 
w programie do -;arderohanego 

wydanym przez Teatr Ateneum w Warszawie 

_ tOCZY. Sif.- - - -
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O bywa te. I 
wielu ś w 1 a t ó w 

Z Ronaldem Harwoodem, autorem "Garderobianego", rozmawia jego 
tłumacz, Michał Ronikier 

Michał Ronikier: - Podczas spotkania ze studentami Akademii Teatral
nej w Warszawie powiedziałeś, że można uznać cię za dramatopisarza 
polskiego. Żartowałeś? 
Ronald Harwood: - Żartowałem, ale nie do końca. Z pewnością nie uważam 
się za pisarza angielskiego czy brytyjskiego. Moja twórczość związana jest 
ściś le z moim pochodzeniem. Mój ojciec urodził się w małym miasteczku na 
Litwie. Około roku 1899 cała jego rodzina uciekła przed pogromami i 
wylądowała w Afryce Południowej. Nie 
mam pojęcia, dlaczego wybrali właśnie ten 
kraj , pewnie dla tego, że limit osób wpusz
czanych do Stanów Zjednoczonych był już 
wyczerpany. Zresztą wielu polskich Żydów 
emigrowało w tym okresie właśnie do Afry
ki Połudn iowej. Przodkowie matki też od 
wielu pokoleń mieszkali w Polsce. Należeli 
do klasy średniej; babka była nauczycielką 
angielskiego i wraz ze swym mężem wy
emigrowała w latach 90. ubiegłego wieku 
do Anglii. Moja matka urodziła się w Lon
dynie, a kiedy miała zaledwie 3 miesiące , 

cała jej rodzina przeniosła się do Afryki 
Południowej, gdyż mój dziadek chorował 
na płuca i myślano, że tamtejszy klimat 
będzi e dla niego zdrowszy. Tam więc 

poznali s ię moi rodzice. Ja przyszedłem na 
świat w Capetown w roku 1934 i wy
chowałem się w środowi sku, które 
nazwałbym żydowskim gettem, choć nie 
należy tego określ enia traktować zbyt dos
łownie. Dorastałem wśród Żydów różnych 
narodowości, którzy uciekli z Europy. Wielu spośród nich mówiło z 
cudzoziemskim akcentem; ojciec do końca życia nie wyzbył się akcentu 
rosyjskiego. Matka , jako osoba urodzona w Londynie i wychowana w an
gielskich szkołach na terenie Afryki, czciła i idealizowała wszystko co 
brytyjskie. Ale ja zawsze -uważałem się za spadkobiercę kulturalnej tradycji 
europejskiej czy może raczej wschodnioeuropejskiej. Musiałem się nauczyć 

afrykanerskiego, który obowiązywał w szkole i hebrajskiego, kiedy po
bierałem nauki religijne przed bar-micwą, ale moim macierzystym, moim 
pierwszym językiem był angielski. Miałem wielkie szczęście, bo mogłem 
czerpać z kulturalnego dziedzictwa regionu języka angielskiego i angielskiej 
literatury. Ale z drugiej strony, całe życie mojej rodzi ny oparte było na tra
dycjach wywodzących się z Europy Wschodniej. 
Przeniosłem się do Anglii, żeby wstąpić do szkoły dramatycznej i w roku 
1957 poznałem moją żonę, Nataszę, która z kolei pochodziła z rodziny 
rosyjskich arystokratów-emigrantów. Pod tym względem istnieje między 
nami drobna, ale subtelna różnica: ludzie z jej sfery byli nazywani w Anglii 
emigrantami, ludzie z mojej sfery - imigrantami. Rodzice Nataszy myśleli, 
zachowyw ali się i mówili jak Rosjanie. Dzięki nim poznałem rosyjską 
literaturę i kulturę. Kiedy byłem młody, chciałem być Anglikiem czy 
Hrytyjczykiem, ale nie można być kimś, kim się nie jest. Zwłaszcza że 
Anglicy są w warstwie powierzchownych stosunków bardzo uprzejmi i przy

jaźni, ale niełatwo przekonują się do cudzo
ziemców. Nawet dz i ś , kiedy posiadam tam 
ugruntowaną pozycję i wielu przyjaciół, 

niemal codziennie coś przypomina mi, że 
nie jestem Anglikiem. Oni nie uważają 
mnie i nigdy nie będą uważali za angiel
skiego dramaturga. Nazywają mnie 
dramaturgiem brytyjskim; w ten sposób de
likatnie dają mi do poznania, ze nie jestem 
dla nich Anglikiem. Tó zabawne, ale żadne z 
naszych troj ga dzieci, urodzonych i wy
chowanych w Londynie, ni e uważa się za 
Anglika. Nie ma więc wątpliwości, że w 
wyniku mojego pochodzenia i kolei losu 
różn ię się od innych brytyjskich pisarzy. 
Mój światopogląd , mój sposób myślenia, są 
zupełnie inne. ważam się za pisarza euro
pejskiego i chętnie korzystam z całego dzie
dzictwa jakie posiadam w wyni kt1 mego 
pochodzenia. Co z pewnością wpływa na 
moją twórczość. Jestem w pewnym sensie 
uprzywilejowany, bo moja baza kulturowa 
jest dzięki temu znacznie szersza. 

- W jakim stopniu sztuka "Garderobiany", na której premierę przy
jechałeś do Warszawy, wywodzi się z twoich osobistych doświadczeń? 
- To bardzo dziwna sprawa. Jak wiesz, byłem prz z siedem lat aktorem, a 
równocześnie garderobianym najstarszego aktora w zespole, Donalda Wol
fita. Taki był wtedy zwyczaj - najmłodszy członek trupy musiał obsługiwać 
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jej lidera. Pisząc sztukę, korzystałem oczywiście ze swoich doświadczeń i ob
serwacji. Wolfit należał do pokolenia wybitnych aktorów szekspirowskich, 
traktujących swój zawód jako święte posłannictwo, a równocześnie był 
potworem: egocentrykiem, kabotynem, zawistnikiem, snobem - wszystkim 
czym chcesz. Ale mój Sir nie jest wiernym portretem Wolfita - jest amal
gamatem, zlepkiem wielu aktorów, jakich w życiu poznałem . A Norman, gar
derobiany, nie jest mną. 
Ta sztuka miała dziwne dzieje. Kiedy ją ukończyłem, poszedłem na obiad do 
słynnego londyńskiego klubu, w którym spotykają się ludzie teatru i spotka

- b y w. _a t ~ e. I / 
wiel·u ś w 1 a t o __ w 

łem tam Sir Johna Giel
guda. Spytał mnie, co ro
bię, a ja powiedziałem 
mu, że ukończyłem 

właśnie sztukę i streś

ciłem pobieżnie jej treść. Gielgud pokręcił głową i powiedział : "Sztuki, któ
rych akcja toczy się na zapleczu sceny, nigdy nie odnoszą sukcesów". Byłem 
załamany. Wszystkie moje nadzieje rozsypały się w gruzy. Ale czas "dowiódł, 
że nawet tak wielki aktor jak Sir John nie zawsze musi mieć rację. Od lon
dyńskiej premiery, która odbyła się w roku 1980, nie było chyba dnia, w któ
rym "Garderobiany" nie byłby grany gdzieś na świecie: W Tokio, w Nowym 
Jorku, Wrocławiu czy Rio de Janeiro. Nakręcony według tej sztuki film też 
cieszył się sporym powodzeniem, a ja otrzymałem za jego scenariusz nomi
nację do Oscara. Sam nie wiem, co było źródłem tego sukcesu. Może to, że 
starałem się ukazać prawdę o ludziach teatru. Nie znaczy to bynajmniej, że 
uważam "Garderobianego" za swoje największe osiągnięcie . Wiem, że napi
sałem co najmniej dwie sztuki, które są o wiele lepsze, ale żadna z nich nie 
spotkała się z większym zainteresowtll1iem. 
- Ogromny sukces odniosła też twoja o wiele lat późniejsza sztuka „Za 
i przeciw", choć budzi ona spore kontrowersje. 
- Tak, została już przełożona na kilkanaście języków i była grana między 
innymi w Polsce. Jak wiesz - bo ją tłumaczyłeś - jej bohaterem jest wielki dy
rygent Wilhelm Furtwaengler, który zaraz po wojnie stanął przed komisją 
denazyfikacyjną, oskarżony o kolaborację z reżimem hitlerowskim. Został 
uniewinniony, ale do końca życia był obiektem ataków, inspirowanych przez 
środowisko żydowskie . Kiedy w latach SO. zaproszono go na koncerty do 
Nowego Jorku, tamtejsze organizacje żydowskie zagroziły, że wykupią 
wszystkie bilety i będzie musiał występować przed pustą salą. W mojej sztuce 
zadaję pytanie: czy człowiek, który uratował wielu niemieckich Żydów, 
głównie muzyków, ale równocześnie do końca pełnił funkcję dyrygenta pań
stwowej orkiestry berlińskiej, zasługuje na jednoznaczne potępienie? Jakie są 
granice kolaboracji? 
-A jak na nie odpowiedziałbyś dziś? 
- Nie znam odpowiedzi. Dlatego moja sztuka nosi tytuł "Za i przeciw" . Nie 
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zajmuję stanowiska; zadaję ty lko pytania, na które każdy musi odpowiedzieć 
sarn . I każdy robi to inaczej. Po przedstawieniu londyńskim przyszedł do 
mnie ambasado r Izraela w Anglii i oznajmił , że jego zdaniem potraktowałem 
wielkiego artystę zbyt bezwzględnie . A Janusz Warmińsk i , który reżyserował 
tę sztukę w Warszawie , opowiadał mi o wizycie izraelskiego ambasadora w 
Polsce, który twierdzi ł po premierze, że Furtwaengler wychodzi w sztuce na 
bohatera, że równowaga akcentów została zachwiana na jego korzyść. 
Nawiasem mówiąc Jehud i Menuhin, który nie brał udziału w bojkocie 
Furtwaenglera i grał pod jego batutą, opowiadał m i, że całą kampanię wy
mierzoną przeciw niemu zorganizowali dwaj ludzie - Rubinstein i Horowitz. 
Horowitz był zięciem Toscaniniego, który nienawidził Furtwaenglera i bał się 
go jako rywala. Niewykluczone więc, że cała ta sprawa miała jeszcze inne 
podłoże niż mi s ię wydawało. Ale dowiedziałem ię o tym już po premierze 
sztuki. 
- W "Za i przeciw" stawiasz pytanie: czy należy potępić Furtwaenglera? 
W swojej przedostatniej sztuce "Człowiek do wszystkiego" pytasz, czy 
należy sądzić starego człowieka, który przeżył uczciwie ostatnie_SO lat, 
ale w latach 40. bral jakoby udział w eksterminacji ukraińskich Zydów. 
Również inne twoje utwory dramatyczne poświęcone są kwestiom oceny 
moralnej. Czy ta właśnie problematyka jest ci najbliższa? 
- Oczywiście. Nie interesu j ą mnie tzw. kwestie społeczne , problemy młodego 
pokolenia ani ~dne obecnie zagadnienia dotyczące erotyki. Moimi boha
terami są niemal zawsz lud2ie postawieni wobec konieczności dokonania 
moralnego wyboru . Tej problematyce poświęcona będzie również moja nowa 
sztuka "Talking Tea With Stalin" ("Herbatka ze Stalinem"). Opowiadam w 

niej o lewicujących zachodnich intelek
tualistach, którzy odwiedzali ZSRR w la
tach 30„ byli wspaniale podejmowani na 
Kremlu i pisal i po powrocie do kraju en
tuzjastyczne re lacje o stosunkach panu
jących w ojczyźn ie komunizmu, choć w 
państwie tym marły w owym czasie z gło
du setki tysięcy osób, a miliony były 
zsyłane do łagrów. Ci intelektualiści uda
wal i, ż o tym nie wiedzą, a przecież mieli 
moralny obowiązek dociekania prawdy. 
- Pewien wybitny polski reżyser teatral-

1 ny powiedział, że nie wystawia twoich 
sztuk, gdyż nie ma w nich wiele miejsca 
na wyobraźnię inscenizatora. Czy po
dzielasz to zdanie? 
- W całej rozciągłoś ci. I jestem z tego bar
dzo zadowolony. Moje sztuki mają charak-



ter realistyczny i nic 111oina \\. nich slosm\ ać chwylÓ\\ . które lubią lZ\\. 
awangardowi reżyserzy : obsadzać kobiet w rolach 1rn;il·zym lub od\\Totnic. 
przenosić akcji o kilka \\·ickó\\' \\'przód lub\\ tyL Zlllicniać rcali1'1\\ . Pra\\di; 
lllÓ\\·iąc. nic przcpadalll za awangardą w teatrze. gdyi zwykle towarzyszy jej 
rclatywilln kryteriów. kt1'iry stwarza podatny grunt dla artystycznego i 
inlclcklualncgo kuglarstwa oraz wszelkiego rodzaju 1111;1niaclwa. NiL' palllii;
tamjui. kto powiedział: "Nic ma nic bardziej staroświeckiego nii wczorajsza 
awangarda". ale gotówjcstc111 sii; pod ty111 zdanicm podpis;u:. 
N ie przcpada111 rÓ\\'nicż za rciyscrami. którzy dokonuj<\\\ iclu zmian \\ tekś
cie llloich sztuk . \lic dl atego. icbym U\\ażal. ie wszystko. co napisałem.jest 
świi;lc i nienaruszalne. \\iem. ie napisalcm co najmniej dwie bardzo zie sztu
ki„ . 
- :\a prz~ kład'! 
- Tego ci oczy\\ iście nic zdradzi; . ;\le powiem. o co mi chodzi. !'iszi; kaidą 
sztuki; przez kilka micsii;cy i zaslana\\'iam sii; przez \\·icle dni . godzin. a C7i;

slo tygodni nad każdy111 zdanic111 . Usiluji; ustalić. czy dana k\\'csliajcsl w ogó
le potrzebna. jak po\\'inna brzmieć i w którym lllicjscu sii; znajdować. Jeśli 
zjawia sii; reżyser. który siada nad cgzcmplarzclll z olówkicm w ri;ku i w ciągu 
dwóch dni dokon uje skn'll!'iw i Zlllian. to mam prawo pmkjrzcwać. że nic 
przemyślał tekslu lak dokładnie jak ja. ;\ rczułlaly są czi;slo kalaslro foln c. 
Ostatnio mialcm lcgo dowód . oglądajqc nicllliccką prcmicri; "Za i przcci\\ ". 
Rciyser. zupełnie nic rozumiem po co. \\·pro\\adzil wątek milosny - Z\\ iązek 

uczuciowy 111ii;dzy a111eryka1iski111 majorem a jego niemiecką sekretark ą. 
Osłabia Io wymm\i; sztuki. \\ ywołujc chaos poji;cim\')' i odci<1ga uwag~\\ i
dza od spraw zasadniczych. 
-Jak wobec tego oceniasz" arszawską inscenizac.itt "Garckrobianego"'! 
- Dwa lala temu. kiedy ogh1dałcm w Teatrze Ateneum pn:micri; "Za i prze-
ciw". byłem zach\\'ycony rolami (iuslawa Holoubka i Mariana Koci niaka. 
Jui wtedy powiedzialem dyrektorowi Warmi1iskiemu. i .c bardzo chci ałbym 
mhaczyć tych właśnie aktorów w "Garderobianym". Cicszi; sii;. ie m iałem 
racji;. Obaj zagrali \\span iałe. byli aulcnlyczni: na przemian \\·zruszający. 

irytujący i zabawni .. ksh:m n)\\ nici dumny i szczi;śliwy. ie lak \\ielki aktor 
jak Gustaw 1 loloubek \\ ybrał \\ łaśnic li; sztuki; - sztuki; o starym aktorze - dla 
uczczenia SO-lecia swej pracy na scenic. Warsz<m ska inscenizacja pokazuje 
kulisy życia teatru : uroki zawodu aktora i Z\\ iązan<1 z ni111 udri;ki; . Unaocznia 
również\\ idzom. ie praca \\ teatrze nic jest _jedynie sposobem zarabiania na 
życic. lecz posłannictwem . Nic zna m pobkicgo. ale kiedy słyszałem monolog 
Ciuslawa Holoubka o Z<l\\odzic ak tora. ciarki chodziły mi po plecach. choć 
przecież napisałem li; sztuki; i wiem.jak sii; ona ko1iczy. To chyba najbardziej 
przekonujący hołd.j aki potralii; oddać twórcom lego przcdsla\\ icnia. 
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e r z 
Schejbal 

Aktor, reżyser, pedagog. Ukończył PWST w Krakowie ('68), grał w Teatrze Ludo
wym w owej Hucie, w Teatrze Po lskim w Poznaniu , Teatrze im. Osterwy w Lublinie. 
W tym ostatnim, kierowanym wówczas przez Kazirni rza Brauna (głośnego propaga
tora "teatru otwartego", o którym napisał kilka książek) był jego asystentem przy kilku 
prapremierowych inscenizacjach ztuk Tadeusza Różewicza. Tam też debiutował jako 
reżyser na scenie profesjonalnej (wcześniej, je zcze j ako student, reż serowa! w 
krakowskim Teatrze 38). Za Braunem trafił do Teatru W półczesnego we Wrocławiu, 

skąd wkrótce przeniósł się - na zaproszenie Jerz g rzegorzcwskiego - do Teatru 
Polskiego, w którym gra do dzisiaj. 
Choć reżyseruje wiele - we Wrocławiu, Krakowie, Opolu, Często howie - czuje się 
przede wszystkim aktorem, reżyserię traktując jako sposób na podzielenie się swoim 
aktorskim doświadczeniem, a zarazem na jego pogłęb ienie . il!lężczyzna p e, czterdzie.1/
ce pc:za graniem powinien rotićjeszcze coś inneg') - mówi . ie ma wielkich ambicji 
inscenizatorskich, nie chce być sce
nicznym wizjonerem, szans na artys
tyczny sukces upatruje w uważnej, 
wnikliwej pracy z aktorem, co jest - je
go zdaniem - natiłra!ną predyspozycją 
reżyserów o aktorskim rodowodzie, 
którzy najlepiej czują się i najlepsze 
rezultaty osiągają w niewielkich, ka
meralnych przedstawieniach , opartych na kreacjach aktorskich. Choć są naturalnie 
wyjątki. Mimo że sam chętnie grywa "przez formę", jako reżyser szuka głównie 
repertuaru realistycznego, z interesującą, rozbudowaną psycho logią bohaterów; 
chętnie sięgnąłby po Czechowa, ceni współczesny dramat anglo-amerykańsk i. Ubole
wa, że w Po lsce repertuar tego typu uchodzi dzi ś za niemodny, a w szczególności, że 
polska dramaturgia współczesna preferuje raczej ostre, formalne widzenie rzeczywis
tości, chętnie posługuje się groteską czy karykaturą, uciekając od pełnowymiarowego, 
psychologi znego wizerunku człowieka. Je t jednak przekonany iż literatura tego 
typu,jako naruralny żywioł teatru , już wkrótce szerzej powróc i na scenę . 

Naturalne więc , że "Garderobiany" jest mu szczegó lnie bli ski. Tym bardziej, że sam 
jako orman partnerował Igorowi Przegrodzk iemu (Sir) we wrocławsk iej insceniza
cji tej sztuki - jednej z trzech zrealizowanych dotąd w Polsce. 

Rozmowa przed premierą 

- "Garderobiany" jest sztuką niezwykłą, a jednak w Polsce bardzo rzadko graną. 
Dlaczego? 
- Rzeczywiście , zabrzańska inscenizacja Jest dopiero czwartą w kraju; dotychczas 
"Garderobianego" zrealizowano dwukrotnie w Warszawie - ze Zbigniewem Zapasie-



że nie wszystkie z nich otrzymują szansę, by te możliwości ujawnić i wykorzystać. 
Dotyczy to zarówno poszczególnych aktorów, jak i całych zespołów. Na sukces w tym 
zawodzie, tzw. karierę, zaistnienie w powszechnej świadomości, składa się wiele 
czynników, wśród których zwykłe szczęście odgrywa naprawdę wielką rolę. Powie
działbym tak: gdyby za dotknięciem czarodziejskiej różdżki znane aktorskie twarze 
znalazły się na prowincji a tamtejsi aktorzy - w stołecznych teatrach, w filmie, w tele
wizji, to„. naprawdę nic wielkiego by się nie stało. Nie ucierpiałaby sztuka i w ogóle 
mało kto zauważyłby taką zmianę. 

a n 
Jarczyk 

Kompozytor, aranżer, multiinstru
mentalista, bodaj jedyny wykła
dowca jazzu na amerykańskich 

uniwersytetach (przez pewien 
czas nawet dziekan wydziału 

jazzowego Uniw}"sytetu McGi li 
w Montrealu) rodem z krakow
skiego Podgórza. 
Pochodzi z bardzo muzykalnej ro
dziny, w krakowskim, a wkrótce 
potem ogólnopolskim środowisku 
jazzowym zaistniał intensywnie 
jeszcze podczas studiów w Aka

!"')zmawiał Jeny Makselon 

demii Muzycznej (kompozycja). Pod koniec lat 60. był pianistą w kwartecie Zbignie
wa Seiferta, nieco później założył własny zespół, w którym obok innych wspaniałych 
muzyków na saksofonie grał Janusz Muniak. Współpracował też ze Studiem Jazzo
wym Polskie Radio pod dyr. Jana J;'taszyna-Wróblewskiego. W roku '76 otrzymał 
letnie stypendium w Berki ee School of Music w Bostonie, dokąd powrócił w dwa lata 
później by ukończyć studia. - Przerzuciłem się na puzon i moja edukacja p0legala 
glównie na tym, że należałem do wszystkich Ng-tand6w jakie tam działały . .Jrałem 
csiem razy tygodniowo i ćwiczyłem zapamiętale, aż krew lala mi się z dziąseł - wspo
minał tamte czasy w rozmowie z Marią Ziemianin. W reultacie zaraz po ukończeniu 
szkoły zaproponowano mu - jako pierwszemu obcokrajowcowi - posadę wykładowcy. 
Kilka lat później, za żoną, poznaną w trakcie studiów francuskojęzyczną Kanadyjką, 
wyjechał do Montrealu. Tam, poza pracą na uczelni, wiele komponuje, nagrywa, 
realizuje własne projekty muzyczne. Jeden z jego albumów został uznany za tamtejszą 
płytę roku. 
Z polskiego życia muzycznego właściwie nigdy nie zniknął, a od kilku lat jest w nim 
obecny coraz intensywniej. Do Zabrza trafił po dawnej, studenckiej jeszcze znajomoś-



... -

ci z dyr. Janem Prochyrą; AM i PWST w Krakowie sąsiadowały wówczas na dwóch 
piętrach budynku przy Starowiślnej (wtedy- Bohaterów Stalingradu). 

Rozmowa po pierwszej próbie 

- Muzycy jazzowi nie przepadają za słowem i niezbyt często szukają zajęcia w 
teatrze ... 
- Wie pan, to jest tak: ja właściwie jestem pianistą, ale gram też na puzonie, na perkusji 
i kontrabasie. Mam rozległe zainteresowania jeśli chodzi o brzmienie i jazz w tym 
względzie nie w pełni mnie zaspokaja. Potrzebuję uprawiać różne formy i rodzaje 
muzyki. Nigdy nie pisałem piosenek jako takich, ale już do programów poetyckich czy 
kabaretowych - jak najbardziej, np. początkowe "Spotkania z balladą" czy aranżacje 
wszystkich programów telewizyjnych Leszka Długosza .. . Lubię też pisać i aranżować 
na orkiestrę - niedawno była to muzyka J. K. Pawluśkiewicza do serialu "Sława i 
chwała", a ostatnio dokładałem smyczki i instrumenty dęte drewniane do programu 
telewizyjnego "Budki Suflera". W '92 moja kompozycja na wiolonczelę i fortepian 
została wysoko oceniona na Festiwalu Muzyki Współczesnej w Rzymie, a moja 
ostatnia płyta - solo na fortepianie - też niewiele ma wspólnego zjazzem... · 
A do teatru trafiłem po raz pierwszy kiedy miałem 20 lat - współaranżowałem muzykę 
Lucjana Kaszyckiego dla Teatru Bagatela a potem prze.z pół roku grałem to z zes
połem na żywo. Później był Teatr Ludowy, Kameralny, jeszcze raz Bagatela - muzyka 
do "Szkoły żon" z paroma piosenkami, które śpiewał Zbyszek Wodecki. Pierwszą 
własną muzykę - na skrŹypce, gitarę, głos żeński i instrumenty perkusyjne; to była 
udana muzyka, do dziś mi się podoba · napisałem do "Eskuriala" Ghelderodego, wy
stawianego przez studentów PWST. Reżyserował Grzegorz Warchał, scenografię 
robił Jerzy Michalak a grali Jurek Stuhr, Janusz Rewiński , Kuba Zaklukiewicz i Ja
nek Prochyra. Stąd się znamy. 
-Jaki charakter będzie miała muzyka do "Garderobianego"? 
- Na pewno nie będzie to muzyka melodii i piosenek - w przypadku tej sztuki, bardzo 
głębokiej, rozstrząsającej co w naszym życiu jest prawdą, co udawaniem, zagłębiają
cej się w skomplikowane relacje między ludźmi - to w ogóle nie wchodzi w grę, na 
szczęście. Jurek Schejbal mówi o transformacji pewnych dźwięków występujących w 
sztuce - jak bombardowanie czy zgiełk dochodzący z widowni; akcja rozgrywa się 
przecież za kulisami - na rzeczywistość muzyczną, ja nazywam to wykreowaniem 
brzmienia - czyli mówimy o tym samym i doskonale się rozumiemy. Można by zasto
sować efekty realistyczne, ale one nie dadzą tego, co wykreowana muzyka brzmień -
dopełnienia, wzmocnienia tego co dzieje się na scenie. Z drugiej strony jest dla mnie 
oczywiste, że to nie może być muzyka ilustracyjna, muzyka-tło , która nie przeszka
dza, ale też nie pomaga i właściwie można by się bez niej obejść . Ona musi bardzo 
dobitnie wchodzić w przestrzeń i czas sceniczny, musi je współtworzyć i dopełniać. 
Oczywiście w sposób służebny wobec dramatu zapisanego w tekście i rozgrywające
go się na scenie, mgdy przeciw niemu. 
- Jakie są granice tej kreacji? Co można wykreować na scenie przy pomocy 
muzyki? 
- Co pan chce: ciszę, ciemność, a "we współpracy" z aktorem absolutnie wszystko. 
Załóżmy, że ma on po prostu być, intensywnie istnieć w punktowym świetle na wy
ciemnionej scenie. Jeśli dołożymy do tego mocne smyczki, powiedzmy kwintet, 

zawieszone na jednym przeciągłym dźwięku , to niesłychanie wzmocnimy tę jego 
obecność. Efekt byłby przeciwny gdyby dźwięki zaczęły , i ruszać, układać w jakiś 
przebieg. Przy pomocy takiej muzyki można z kolei oddać bardzo dobrze np. zgiełk 
uliczny- znacznie sugestywniej, wyraziściej, niż gdyby go kopiować. 
-Jakich instrumentów zamierza Pan użyć? 
- Najchętniej napisałbym na orkiestrę symfoniczną, ale ze względu na koszty jest to 
niemożliwe. Na pewno muszę mieć żywe instrumenty, być może smyczki, do których 
jednak dołożę muzyki syntezatorowej - żeby je wzmocnić , dać im szerszą przestrzeń. 
Sztuka jest długa, więc możliwe że muzyka ułoży się w jakąś większą formę ... 
- Będzie mogla funkcjonować samodzielnie? 
- Tego nie wiem, raczej nie bez pewnych zmian, choćby dlatego, że w spektaklu 
niektóre układy brzmień prawdopodobnie będą się wiele razy powtarzały, zbyt wiele 
jak na samodzielną formę muzyczną. Nie wiem, wczoraj poznałem koncepcje reżyse
ra, scenografa, spotkałem aktorów. Wszystko to muszę poukładać. Ja piszę bardzo 
szybko, ale długo myślę. 
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