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„Znajdź sobie 
jakiś głupi zawód ... " 
z Rolandem Głowackim rozmawia 
Artur D. Liskowacki 

Do aktorstwa nie szedł Pan typową drogą. Zamożny dom o bogatej 
tradycji żołnierskiej, podczas wojny: las, partyzantka AK, po 
wojnie - studia medyczne ... 
Ale przed tymi studiami już się teatr pojawił. Po wojnie, kiedy 
wyszedłem, pierwszy raz, z więzienia w moim rodzinnym 
Ostrowcu Świętokrzyskim, to były majster z fabryki mojego 

_...dziadka (gdzie w czasie wojny bylem przez rok robotnikiem, żeby 
mnie nie wywietli na roboty do Niemiec) poradził mi, żebym się 
zapisał do OMTUR. I w tej młodzieżowej organizacji animator 
kultury Stasio Górny utworzył pierwszy w Ostrowcu teatr. Tak 
zadebiutowałem na scenie. 
A co z medycyną? Lekarz, trochę tak jak aktor, grzebie się 
w człowieku. 
Ojciec, jeden z pierwszych w kraju pilotów, widział mnie jako 
znanego oblatywacza samolotów, co to może i na księżyc poleci. 
Mama wymarzyła mnie sobie jako uzdrowiciela w białym kitlu. 
A mnie ani jedno, ani drugie nie bawiło. Choć lekarzem 
próbowałem zostać ... Mam jednak takie zdjęcie, gdzie stoję na 
scenie łódzkiego Teatru Powszechnego, obok słynnego 
Axentowicza, Dymszy i innych sław; zdjęcie z roku 1948, 
przedstawienie nazywało się chyba „Wielki przełom". Brałem 
w nim skromny udział jeszcze jako student medycyny. Ale 
medycyna mi nie leżała. Nie da się ukryć, że ja pracowity nigdy za 
bardzo nie bylem. 
I dlatego pan uciekł do teatru? 

Mama się śmiała, że los tu się na mnie zemścił, bo i w teatrze trzeba 
się przyłożyć, choćby do nauki pamięciowej, co mnie przecież, 
między innymi, zniechęciło do studiów medycznych. Wszystko 
było jeszcze dobrze do drugiego roku, na trzecim - gdy zaczął się 
kontakt z chorymi , a czasy były trudne, mówiąc delikatnie - nędza, 
brak środków i lekarstw, chorzy na korytarzach, bezsilność, 
cierpienie pacjentów - nie dałem rady, nie ze studiami może, a sam 
ze sobą. Przeniosłem się do Łodzi, w pobliże rodziny, trzeba było 
jakoś zarabiać. Trochę zarabiałem jako instruktor pływacki AZS, 
ale koleżanka mnie namówiła na Teatr Lalek „Arlekin". Różne 
prywatne, dość dramatyczne okoliczności sprawiły jednak, że 
musiałem z Łodzi zniknąć. Z poznaną w teatrze dziewczyną 
przeniosłem się do Warszawy i tu zahaczyłem się o „Artos", czyli 
estradę. z tego okresu mógłbym opowiedzieć wiele anegdot, 
niektóre przygody były zabawne, ale nie brak i takich, w których 
zabawa była z dreszczykiem. Kiedyś na wsi na Podlasiu „leśni" 
zgarnęli naszą trójkę recytatorów. Żeby odpłacić za granie 
propagandowe dla chłopów musieliśmy chłopcom z lasu urządzić 
na poczekaniu patriotyczne ognisko z legionowymi pieśniami 
i niepodległościowymi wierszami. Przerażona wieś zobaczyła 
nazajutrz trzy ciała na furmance, wiezione do kościoła. Cóż, 
ognisko było naszym sukcesem. Wzruszony porucznik spił nas na 
umór. 
Anegdota na osobną opowieść, nawet na film. Ale w sumie 
śmieszna tylko po wierzchu. Takie gry i zabawy to była przecież ~tf.":::"-1 

gra w życie. A pan się bardziej przed życiem ukrywał, niż szukał go 
- w teatrze na przykład. 
Nam się to wtedy wydawało wszystko takie tymczasowe, że nie 
przykładaliśmy wielkiej wagi do tego, co robimy. Az drugiej strony, 
wie pan, z własnym życiorysem trzeba było sobie jakoś poradzić. 
Ktoś mi powiedział - gdy mnie tam bez przerwy na różne 
przesłuchania brali - słuchaj, ty wet sobie znajdt jakiś głupi 
zawód, żaden tam księgowy, czy inny kierownik, tak, żeby się im 
nie rzucać w oczy. No i zostałem aktorem. 
Żeby się nie rzucać w oczy? 
A widzi pan! 
Najpierw, rzeczywiście, rzuciło Pana dość daleko od rodzinnych 
stron. Do Zielonej Góry. 
Zbyszek Koczanowicz zadzwonił, mówi: potrzebuję młodych 
ludzi w teatrze, jakby co - przyjeżdżaj. Zapakowałem walizkę, 
wybrałem nowe wyzwanie. Bo miałem egzamin estradowy, teraz 
musiałem tam robić aktorski. Większość zawodowych rzeczy 
nauczył mnie zresztą w tamtym teatrze Stanisław Mi Iski, wspaniały 
człowiek, znakomity reżyser. Przygotowywałem z nim razem 
„Gwałtu, co się dzieje", gdy przyjechała z Łodzi młoda pani, by 
mnie namówić na zdjęcia próbne do filmu Kawalerowicza. Nie 
chciałem, nie wierzyłem, ale pojechałem, bo zwracali koszta, 
a i mamę mogłem odwiedzić. Szykowałem się na piątek do ślubu 
z moją ukochaną żoną , a tu telegram, żebym przyjechał 
w poniedziałek, bo dostałem główną rolę w filmie „Prawdziwy 



koniec wielkiej wojny" ... 
Ten film, jego tematyka - historia człowieka, Juliusza, którem 
okupacyjna przeszłość niszczy życie, a i tytuł - wszystko to zdaj 
się swego rodzaju metaforycznym podsumowaniem Pan 
wojennych i powojennych losów. Filmowy Juliusz odbierał sobi 
życie, Pan tym filmem, w jakiś sposób, zaczynał życie na nowo. 
Przed laty pewien dziennikarz zapytał mnie: a kiedy dla pana by 
ten prawdziwy koniec wojny? Odpowiedziałem, że mój konie 
wojny następował trzy razy. Pierwszy raz, gdy mnie pierwszy ra 
wypuszczali z więzienia, drugi, gdy mnie wypuszczali 
drugi. A trzeci, gdy wziąłem ślub. 
Co zbiegło się z angażem do filmu ... 
To prawda. Muszę powiedzieć, że na planie spotkałem się z 
wspaniałym zespołem. Różnie mówią o Kawalerowiczu, ale dl 
mnie był to - obok Milskiego - drugi taki reżyser, który tak umiał d 
mnie dotrzeć, z którym tak dobrze się rozumiałem. Jego żona 
Lucyna Winnicka, była cudowną koleżanką, na planie śwjetn 
partnerką, skromną, a bardzo zdolną. Operatorem był Jure 
Lipmann, a kamerę prowadził Jurek Wójcik, wielki talent... Zespół 
z którym pracę trudno było zepsuć. Czułem się tam bardzo dobrze 
i wydawało się nawet, że zostanę aktorem Kawalerowicza, ale' ju · 
tylko raz u niego zagrałem, małą, za to trudną rolę w „Pociągu". 
W filmie grał Pan nie tylko u Kawalerowicza. Widzowi 
zapamiętali Pana choćby jako porucznika Rolanda z filmu „Orzeł' 
Buczkowskiego. Postaci pięknej, mundurowej ... Pana teatraln 

role z kolei - zarówno te jasne, jak i ciemne, mroczne - są 
obdarzone nie mniej szlachetną postawą, a przy tym prezencją, 
wspaniałym gestem. Grywał pan królów, książąt, hrabiów, czy 
choćby szambelanów ... 
I amantów! Cóż, kiedy byłem młody to takie role przydzielano mi 
prawie automatycznie. A jeśli pan mówi o rolach książąt i hrabiów, 
to dodam, że w „Żołnierzu królowej Madagaskaru" grałem 
Grzegorza, lokaja ... Mówiąc zaś całkiem serio to lubiłem uciekać 
od tej wysokiej konwencji, ceniłem sobie role charakterystyczne, 
w teatrze i filmie. Rola w „Orle" była do tego stopnia 
charakterystyczna, że w środowisku „podwodniaków" 
potraktowano mnie jak swego. Do dzisiaj przyjatnię się 
z med1anikiem z „Sępa" - na którego pokładzie kręciliśmy film 
o ORP „Orzeł" - Staszkiem Wielebskim, teraz komandorem, i do 
dziś, dwa razy w roku, jeżdżę na spotkania Bractwa Łodzi 
Podwodnych, którego jestem członkiem rzeczywistym, nie jakimś 
tam honorowym ... 
Pana fascynacje morzem, żeglugą, każą mi zapytać tu o rolę Jana 
w „Żeglarzu" Szaniawskiego. To jedna z Pana najważniejszych 
teatralnych ról. I jest w niej chyba połączenie wielu elementów 
pańskich ról aktorskich i życiowych. Jest w niej i szlachetność 
postawy, i niejednoznaczna tajemnica, i skłonność do burzliwej 
wędrówki ... 
To rzeczywiście jedna z moich wspanialszych ról, podobno. 
Wspominam ją bardzo ciepło, jak i serdeczne listy, które po niej 

dostałem. Potem, po latach, zagrałem w „Żeglarzu" w Szczecinie. 
Choć już nie Jana, a Rektora. Wardejn, który spektakl reżyserował, 
powiedział mi tak: z Janem nie wiadomo jak to się właściwie 
skończyło . On trochę poszedł na łatwiznę. A jeśli poszedł na 
łatwiznę, to powinien być w przyszłości Rektorem .... I ja zacząłem 
tę postać grać właśnie tak, jakby to był „dalszy ciąg" Jana. 
Pana żegluga po teatrach, nim przybył Pan do szczecińskiego 
portu, trwała czas jakiś. Szukał Pan przystani, ludzi, klimatów? 
Czy to były zbiegi okoliczności? 
Na ogół zbiegi okoliczności. Sprawy ludzkie, życiowe... Po 
Zielonej Górze była Częstochowa, potem Łódź, Olsztyn u Sewru
ka ... No i Rodziewicz, którego znałem z Warszawy, zaprosił mnie 
w 1963 do Szczecina. A wtedy urodził nam się syn. 
Powiedzieliśmy sobie z żoną, że w końcu trzeba tak się jakoś 
urządzić w życiu , by to dziecko miało jakąś szansę. Trzeba wybrać 
takie miasto, w którym byłyby jakieś uczelnie, żeby się nie trzeba 
było przenosić, żeby on się tam zasiedział. No i tak się zasiedział, 

- że nie chce się ze Szczecina ruszyć... Mało brakowało 
a wylądowalibyśmy w Gdyni, gdzie proponowal mi angaż Hubner, 
lecz z przyczyn, powiedzmy, „towarzyskich" (był tam ktoś 
z przeszłości, kogo nie chciałem spotkać) znaleźliśmy się 
w Szczecinie. Też nad morzem. Podpisałem umowę 
z Rodziewiczem, przyjechałem ... a dyrektorem był już Janek 

- Maciejowski. 
Jak się zaczęło? 

Od niewypału. Miałem grać dublurę za Zbyszka Cybulskiego 
w „ Piątej kolumnie" Hemingwaya, którą on sam reżyserował. 
Ado mnie miał zaufanie, bo znaliśmy się jeszcze z planu „Pociągu" 
lubiliśmy się. Zbyszek był już wtedy gwiazdą, kręcił coś we 
Wrocławiu i powiedział, że całą rolę zagram ja, bo on się nie zdąży 
w porę nauczyć tekstu. Ale oczekiwania były wielkie, na niego 
właśnie, i gdy okazało się, że nie zagra, wszystko się rozleciało. 
W drugim spektaklu, w który wszedłem, w „Jaśnie Pan Nikt", 
zagrałem tylko epizod. Ale udało mi się, przyznaję: aktorskim 
numerkiem, zrobić z niego rolę, którą recenzenci zauważyli 

przede wszystkim. 
Uczył się Pan odnajdywać smak i w epizodach? 
Ceniłem ten smak zawsze. W innym przedstawieniu Maciejo
wskiego, sztuce Gorkiego, grałem niejakiego Troszyna. W jednej 
ze scen Troszyn wchodził w dziurawych skarpetach, w łachach. 
A ja zagrałem go tak, jakby był elegancko ubrany ... Janek wyściskał 
mnie za tę rolę. Podobno podobała się i innym. Potem bywało 
różnie, nie zawsze o człowieku pamiętano, w cenie byli 
przyjezdni, a miejscowy? O niego nie trzeba zabiegać, nie 
wyjedzie ... Ale zakochaliśmy się z żoną w Szczecinie. Ja grałem, 
ona pokonywała kolejne szczeble pracy pedagoga. Wrastaliśmy 
wto miasto. 
Co jest dla Pana najcenniejsze w aktorskiej profesji? A co uważa 
Pan za tego zawodu ciemną stronę? 
W tym zawodzie ciągle robi się coś nowego. Człowiek nie jest się 



Bohdan Albert Janiszewski: 
„Zawsze można wszystko zrobić inaczej ... " 

- Kiedy przejeżdżał Pan przez Szczecin - wracając 

z Peenemiinde, z obozu, do rodzinnej Warszawy - nie sądził Pan chyba, 
że los połączy Pana kiedyś z tym miastem tak blisko, na dodatek poprzez 
teatr ... Jak Pan w ogóle widział wtedy swą przyszłość? 
- Wiedziałem jedno: muszę nadrobić stracone lata. Przecież w 1939 roku 
miałem 12 lat i raptem pięć lat szkoły powszechnej . A druga sprawa to było 
wychowanie harcerskie, które miało tamto pokolenie, wychowanie 
w patriotyzmie. Wiedziałem więc i widziałem : trzeba odbudować Warszawę. 
Ale trzeba było gdzieś mieszkać, w coś się ubrać, jeść ... Zacząłem więc 
odbudowywać most Poniatowskiego, biegając z taczkami, a przy tym 
pracować jako goniec w dyrekcji Odbudowy Warszawskiego Węzła 
Kolejowego. Od czerwca 1945 do czerwca 1946. Aż pomyślałem , że szansą 
na poradzenie s o b i e 
z życiem byłyby studia na Wyższej 
Szkoły Morskiej . Pojechałem do 
Gdyni z listem polecającym od 
Eugeniusz a Kwiatkowskiego . 
Byłem więc pewien , że się 

dostanę . No i oczywiście -
z o s t a ł e m zdyskwalifikowany, 
ze względu na tę p r o t e k c j ę .. . 
Wróciłem do pracy na Kolei , potem 
dostałem się na w y d z i a ł 
po I i techn i cz ny Akademii Górniczo-
H u t n i c z ej w Krakowie. Po roku 
wiedziałem, że to n i e d I a m n i e, 
zapisałem się na W S N S n a 
dziennikarstwo. Tu się okazało, że na 
szesnaście przedmiotów 
o s i e m n a ś c i e dotyczy marksizmu-
! e n i n i z m u . Chciałem w coś 

w i e r z y ć , d I a człowieka w moim 
wieku, z wojennymi doświadczeniami to naturalne, ale głównie chciałem się 
uczyć. A oni niczego nie uczyli . Machnąłem ręką na takie dziennikarstwo, 
I trafiłem na Adama Polewkę ... 
- Pisarza, działacza (przed wojną: KPP) , współtwórcę 
eksperymentalnego krakowskiego Teatru Cricot ... 
- Fizycznie bardzo brzydki pan, ale ... cudo! Poznałem go przez taką 
zasłużoną, leciwą aktorkę Stanisławę Zawiszankę, a Polewka napisał wtedy 
takie widowisko - do grania w Barbakanie - „Igrce w gród walą", I tam się 
znalazłem, jako Zapowiadacz. Grałem to dwa miesiące w 1949, potem w 
roku następnym. Tak się zaczęło .. . 
- Jak wyobrażał Pan sobie wtedy teatr? Czym on miał dla Pana być? 
Przecież zmieniał w Pana życiu wszystko. 
- Nie, plany miałem w gruncie rzeczy te same. Teatr miał być sposobem na 
uzupełnieniem edukacji. Uważałem, że jak będę czytał, szukał, łaził za 
wszystkim, to minie dwadzieścia pięć lat, aż się czegoś dowiem. A tu mam 
wszystko na miejscu, tu mam „bryki": 



literaturę, sztukę, wybitnych artystów D ł 
„Gazety Krakowskiej" Przekr . „ . Z oszl o do te~o potem środowisko 
Krakowskie' · k ' " OJU · na azłem się też w Rozgłośni 
dużo zawdzf~~:~~'::i~~~~[~~a~~":~nt ~eśniodorsk~, h.istoryk, któremu 
wymowy i dykcji , choć po wo.nie s~ma or ~w.a, postac mezwykla, uczyła 
środowisko aktorskie _ Jerzy Le;zczyński ~ro~iła z BBC. A było jeszcze 
Mietek Voit... Chodziłem jako woln ~łu ot arczyk, August Kowalczyk, 
Klemensiewicza na UJ. Gorączk Y b c~acz ?a wyklady profesora 
nadrabiałem braki. owo, ez adu 1 skladu, chaotycznie, 

- Wymienia Pan ważne nazwisk · t t . . 
Czym jest dziś dla Pana tamten ~a~ó:~e miejsca dJa polskiej kultury. 
- To był ważny czas podstawowe d , . d . 
wiedziałem. Tyle cozh:U.cerstwa· Bó HoswiaO~zeme. Wcześnie nic nie 
- Al 1· ', . • · g, onor, ~czyzna. e z roz 1cznosc1 owczesnych Pana . . . . 
s y I wet ka n ie t I k k • Zajęc i. zamteresowań wylania się 
· Y 0 ogos, kto niczego · · 

:a~:~:ś~~~ti~~~e:~ct~a:ep~j r~~n~rod~ości doświa~~:eń ~;:dn:.e ;: 
zajęcia: działalność społecz:: zy~io~ys1e: Znów pojawiły się liczne 
prezesował Pan lat wiele w szczeclńs~i~ ~i~;~· u&,o~szechnienio~a, 
o Panu, napisanym przed laty 1 ł . ie„. jednym z tekstow 
„Ni.e nadaję się do spokojneg~ ~;~i:~ ;:t!:ikiz?'!~t z Pana wypowiedzi: 
chciałbym naprawiać, poprawiać „ Sk d . tywny („.) Wszystko 
Pan sobie rekompensować braku··· 'I d ~e:asje: Prz~cież nie musiał 
Czym więc była ta aktywność? ro . ra an wiele, I to ról dużych. 
- To była zarozumiałość. Być nauc . I . 
Oświatowym 1·a? A byłem 1 dzyłcie e~ w Liceum Kulturalno-

. . ' · , prawa z1 em rue tylk · ki · 
za1ęc1a, ale uczyłem historii teatru dram . o .Ja es praktyczne 
z Towarzystwa w· dzy p , . atu .. . Jezdz1łem z odczytami 

ie owszechneJ u d · . 
prowadziłem dla jego urzędników za . c/ w ~ ZI~ Stanu Cywilnego 
ruchu amatorskim byłem kł d ~ę a z dykc11, W:1ałałem w teatralnym 
wszystko brało? Nie mam~· a_ ow~~ w Estradzie.„ ~k~d mi się to 
dyletanci za takie rzeczy bi or/ ~ęc1a. ie pan, to przera.ząiące, gdy się 
- Naprawdę patrzy Pan dziś na to 'uż tylk ? . 
uczucia, że spelnial Pan 'ednak . j . o tak .• I me ma Pan tego 
misj_ę, to choć dobrą robot~? jakąs kulturotworczą.„ no, jeśli nie 

- Wie pan, spotkałem niedawno dk' . 
zespołu, który kiedyś prowadziłem ' J~~ iem, panią ze stoczniowego 
Sp~tkanie było serdeczne, sympa~cz~: i~=i~:d~ znak~m1tą r~ytatorką„. 
n~eJ te lata pracy w zespole. Trochę mnie .t k . ~· Jak.wazne ?yły dla 
me wszystko w tej mojej . ło _uspo OJło, p~myslałem, ze może 
głupstwem . zarozumia e1 aktywnosc1 było próżnością, 

- A kiedy zrozumial Pan, że satysfakcję może dać Panu aktorstwo? 
Kiedy poczul się Pan w teatrze tak naprawdę na swoim miejscu? 
- Bardzo długo po tym, jak znalazłem się na scenie. Wcześniej, przez jakieś 
dziesięć lat, nie wiedziałem tak naprawdę czym jest aktorstwo. Wydawało mi 
się, że wszystko o nim wiem, rozumiem jego specyfikę . Grałem kiedyś 

chłopaka, który był trochę podpity; ktoś przed spektaklem przyniósł wiśnie 
z nalewki, zjadłem tego z dwie garście; wyszedłem na scenę w euforii, 
grałem przekonany, że robię tego pijaka znakomicie„. Ależ to był wstyd! 
- Kiedy o aktorstwie rozmawia! Pan chętniej, mawial Pan tak: „zawsze 
interesowało mnie, co siedzi w człowieku". Gdybym ja miał 

podsumować jakoś Pana dorobek na scenie też bym rzekł, że było to 
aktorstwo psychologiczne. Takie „do środka", skupione, 
a bez szerokiego gestu, ekspresji. Zawsze takie było? Jako młody aktor 
podpatrywał Pan mistrzów sceny. Byli dla Pana wzorem? 
- Ja zawsze nie tyle chciałem brać wzór, ile podglądać, brać co się da od tych 
starych, wielkich aktorów. Którzy zresztą bronili bardzo swoich tajemnic„. 
Ale może to, co Pan nazwał aktorstwem psychologicznym, wzięło się u mnie 
z braku techniki? Bo są podobno tacy aktorzy, którzy zagrają. „ 
-„. ołówek z gumką. Wszechstronni, elastyczni.„ 
- Tak. Ale może właśnie na tym to wszystko na scenie polega? 
„. Dlatego, gdy do mnie przyszli kiedyś młodzi ludzie z zespołu Pantomimy 
Politechniki Szczecińskiej i zaproponowali współpracę, broniłem sil(, ale 
gdy już przyjąłem propozycję znalazłem się w tym znakomicie; a oni byli 
świetni. To był spektakl „Milczenie ma głos". Dobrze się w nim czułem. 
Akurat uprawiałem bardzo intensywnie gimnastykę, więc nie było 

problemów z ciałem„. Spektakl pojechał do Nancy, potem miał być jakiś 
tego dalszy ciąg, ale już się zespół rozpadł... 
.: W teatrze pamiętany jest Pan z innych ról. Kiedy wybieram 
z Pańskiego dorobku te szczególnie istotne, odnajduję w nich swoiste 
podobieństwo. Kreon, Edyp, Poloniusz, ale też hr. Kossakowski, 
i Gajowiec z „Przedwiośnia", nawet Gerwazy z „Pana Tadeusza" - to 
postaci wysokie, lecz i ciemne. Pan ich z reguły nie broni, ale, na ogół, 
stara się wydobyć ich własne widzenie świata. 
- Czy pan mnie czasem nie przecenia? 
- Nie przeceniam, bo nie oceniam. Wskazuję na podobieństwa. 
- Pamiętam, że bawiłem się znakomicie grając takiego Prota -
przedstawiałem sil(: magister Prot, recepcja propaganda. Nie pamiętam 
nawet tytułu , ważne, że to była „kumedyja". 1 ponoć, a oświadczył mi to 
Dejmek, który rzecz oglądał w Szczecinie, byłem w tym lepszy od Wołłejki, 
który rolę tę grał w Warszawie„. W sumie więc nie wiem, na czym rzecz 
polega, 1 jeśli jako aktor coś w życiu osiągnąłem, to tylko dzięki reżyserom. 
Tyle że knotów też mam w dorobku niemało„. A te, jak pan mówi, ciemne 

(ciąg dalszy na stronie JO) 



(ciąg dalszy ze strony 7) 
role„. Tak, jakoś mi się trafiały. Broniłem się , pamiętam, przed rolą 

hitlerowca w „Incydencie w Vichy". Ale jak zacząłem ją robić, to się 
poczułem tak, jakbym był do niej stworzony ... Gdy zrzucałem ten mundur, to 
mówiłem sobie: co robisz, z kim ty się zadajesz?! A jak go wkładałem 
i wychodziłem na scenę - to byłem tym Szwabem ... No, to na czym to 
wszystko polega? Czort wie! 
- Kiedyś postrzegał Pan teatr wyraźniej, jaśniej. Przynajmniej w kwestii 
jego roli. Mówił Pan o roli wychowawczej, o tym, że czyni człowieka 
mądrzejszym, lepszym ... 
- Kiedyś, mówiąc w ten sposób, sam chciałem się dowartościować, stać się 
lepszy. Myślę, że na pewno sztuka, prawdziwa sztuka ma to w sobie, że działa 
na emocje, ale i zostaje w człowieku, I kiełkuje jakąś roślinką, potem, 
później ... A dziś? Kiedy patrzę na te różne sitcomy, przeróżne produkcje 
z udziałem aktorów, to jestem przerażony. Rozumiem: człowiek musi mieć 
pieniądze, musi w swoim zawodzie coś robić, ale to chyba nie jest powołanie 
sztuki . A tam, gdzie artysta coś w sobie ma, nawet taki rzeżbiarz ludowy, co 
naiwnie dłubie w drewnie, przepuszcza przez swą wrażliwość to „coś", 

filtruje to przez siebie. Takich łudzi i ich sztukę cenię. A czy mnie samemu 
udawało się to „coś"? N ie wiem. Może czasem. 
- Z jakich ról był Pan tak naprawdę zadowolony? 
- Pierwsza rzecz, z której byłem zadowolony, to był „Kapelusz pełen 
deszczu" w reżyserii Jerzego Jareckiego. Był w tym jakiś nośnik moich 
emocji okupacyjnych, ale przede wszystkim to, że on, jako reżyser, wiedział, 
czego chce. Zaczynał od drobiazgu w stylu: „wytrzyj tę filiżankę pięć razy 
ściereczką", i dziwne, niewytłumaczalne, ale to otwierało rolę, którą czułem , 
rozumiałem. Z Krakowa znałem też Grudę. Kiedy przyjechał do Szczecina 
zaproponował mi grę w „Niemcach". Mówię mu: nie chcę, ja już Wiłłego 
grałem . A on mi na to: spójrz w kalendarz, lustro, i zobacz kogo ty możesz 
grać. Zagrasz starego Sonnenbrucha ... To był dla mnie cios. Ale zdrowy! 
Gruda przychodził na próbę i opowiadał przez pół godziny o rzeczach, które 
z próbowanym dramatem nie miały nic wspólnego, i przedziwna rzecz, szło 
się na przerwę ze świadomością, że się dobrze wie, o co w tym spektaklu 
chodzi... Spotkałem się też - nie w teatrze, w życiu, z innym przykładem: że 
ktoś fascynująco gadał, a gdy skończył, czar pryskał, i nie wiadomo było 
o czym .. . Sam nie umiałem na scenie czarować, kłamać . Każda premiera 
kosztowała mnie więc bardzo wiele zdrowia. 
-Zawsze? 
- Gdy zaczynałem w krakowskim Teatrze Lalek dostałem kiedyś rolę 
częściowo lalkową, a częściowo żywego planu. Wtedy zobaczyłem dzieci. 
Ich oczy, to jak reagują na spektakl. To było niesamowite przeżycie ... Bo 
widza trzeba zobaczyć, trzeba z nim rozmawiać . A jak się to uda, wtedy 
wiadomo, o co chodzi ... Są aktorzy, co się obłożą książkami i dochodzą do 
prawdy granej postaci, i są tacy jak Kumakowicz, że zapytają „mam być 
dobry czy zły?", a odpowiedź im wystarczy. Obwąchają rolę i już. Talentu się 
nie nauczysz. Ja utalentowany nie byłem, musiałem się dużo uczyć. 
- Dlatego tak zniechęcił się Pan do sceny? Przecież, gdy odszedł Pan 
z teatru, długo omijał go Pan z dala. 

- Przez pierwsze lata emerytury nie chciałem słyszeć o teatrze. Miałem go 
dość. Tych stosunków, tego wszystkiego ... Adam Opatowi cz namawiał mnie 
na powrót parę razy. Odmawiałem. 
- A cieszyło Pana coś w ogóle w teatrze? Praca nad rolą, współpraca 
z reżyserem, zespołem? 
- Jeszcze łat temu ileś tam, była to współpraca koleżeńska, to zrozumienie, 
patrzenie sobie w oko, odbieranie siebie wzajem jeden od drugiego. Coś 
dobrego się działo, jakaś nić uczuciowa się snuła, jakaś myśl. I jeszcze jak 
przychodził jakiś reżyser, który wiedział, czego chce, to wtedy fajnie się 
pracowało; nawet, kiedy ja - w swej zarozumiałości - wykłócałem się z nim o 
swoje racje. 
- Czy czuje się Pan w teatrze spełniony? 
- Wyobrażałem sobie, że gdy będę odchodził z teatru, dyrektor klepnie mnie 
w ramię, powie: no, stary, dziękuję, tyle lat razem ... Było inaczej . Gorzko. 
Poczułem się głupio. Przecież w tym teatrze spędziłem pół życia ... Ale, cóż, 
to prywatne, domowe życie - rodzina, córka, jej życiowe wybory - też 
dyktowało swe prawa. A jak się dziś kładę do łóżka i spać nie mogę, myślę 
sobie - i nie odkrywam niczego nowego - że każdą rolę można było zagrać 
lepiej, że za mało z siebie dawałem. Choć byłem oddany każdej z ról 
i dawałem im z siebie, ile umiałem. Może za mało umiałem? A może fakt, że 
zawsze moźna wszystko zrobić inaczej , a więc niczego to i tak w sumie nie 
zmieni,jest w tym wszystkim jakąś pociechą? 

Rozmawiał : Artur D. Liskowacki 



NA BRUDNO I NA CZYSTO 
rozmowa z Marianem Noskiem 
- W nocie 
biograficzne, 
którą spo
rządził Pan 
niedawno na 
potrzeby 
Teatru 
Polskiego, 
znalazłem 
informację, 

że zagrał Pan około 200 ról i epizodów oraz 
komentarz: „ról, którym dziś trudno 
stawiać jakąś notę skoro sam wykonawca 
nie przykłada wagi do żadnej z nich, nawet 
do tych nagradzanych i oklaskiwanych". 
Skąd taka deklaracja? z dystansu do 
teatru, życia? A może nigdy nie traktował 
Pan teatru serio? 

-Dlaczego mówię o teatrze z takim 
dystansem zaprawionym goryczą, może 

trochę (choć to za duże słowo) z 
lekceważeniem? Wie pan, to przede 
wszystkim sprawa wieku. To , co 
przeżyliśmy , a było dla nas tak ważne , 

wielkie, to z perspektywy czasu, po 
przejściu przez ta bramkę , która nas 
wszystkich czeka, staje się błahe , 

drugorzędne. Całe życie staje się mniej 
ważne. Cesarz Hadrian umierając 

powiedział: „To zupełnie nieważne, że 

byłem cesarzem". Mógłby być 

rzemieślnikiem , a umierałby tak samo jak 
cesarz. A po drugie widzę dziś, że są 

w moim dorobku role , zagrane 
maksymalnie, jak na moje możliwości , 

które zagrałbym teraz zupełnie inaczej, bo 
dostrzegam w nich błędy . Dziś w ogóle 
aktorstwo traktowałbym inaczej i cały swój 
żywot aktorski chciałbym przeżyć na nowo. 
Jak mówi Wierszynin w „Trzech siostrach", 
że chciałby przeżyć życie dwukrotnie: 
najpierw na brudno, potem na czysto. I to 
nie tylko w aspekcie sztuki, rzemiosła . 

Także w sferze stosunków międzyludzkich, 
inaczej bym sobie je za drugim razem, „na 
czysto" układał. 
-W teatrze, wżyciu prywatnym? 
- To się przenikało przecież. Nieraz więc 
popełniałem głupstwa , nieraz miałem 

niewyparzoną gębę, która mi szkodziła. 

Nieraz nie poszedłem na proszoną wódkę, 
bo mi się nie chciało, przyszedłem do 

domu, a żona mówi: głupi. trzeba było pójść 
~~.,.z kolegami. 

-Teraz by Pan poszedł? 
-'~1""- Poszedłbym, albo sam zaprosił.„ Teatr to 

jest miejsce dziwne, tu się przeplata życie 
osobiste z życiem zawodowym tak, że trudno 
te sfery rozgraniczyć. A ja stawiałem granice. 
Stąd dotąd jestem w teatrze, tu się teatr urywa 
i jestem w domu. Żona nie była, na szczęście , 
aktorką, więc dom mógł mi dawać tzw. higienę 
psychiczną. Choć z tym przecież bywa różnie, 
są domy aktorskie, w których żyją pary 
teatralne i prowadzą normalne, domowe życie 
- Brzmi to wszystko racjonalnie. Ale czy w tej 
rezerwie wobec teatru nie ma też jakiegoś 
poczucia krzywdy? 
- Cóż, doznałem w teatrze wielu przykrości i 
nieprawości. Nie ja jeden, oczywiście . Nie 
chciałbym tu opowiadać tych wszystkich 
historii, które mi się przez lata przydarzyły. 
Wiem, taki w końcu też bywa los aktora. Ale 
właśnie te jego strony zniechęcają. 

- Odchodził Pan jednak z teatru, po 
trzydziestu pięciu latach na scenie, 
z przyczyn zdrowotnych, a nie innych. 
- Wychodziłem z teatru po sugerującej to 
diagnozie lekarskiej. Rosły wtedy moje 
kłopoty ze słuchem , serce mi się trochę 

popsuło. I powiedziałem sobie wówczas 
(naprawdę szczerze!): Jak piękny jest świat 
bez teatru! 
-A teraz Pan do teatru wraca„. 
- Tak. Lata przeszły . Dystans złagodniał. „ Nie 
czeka mnie już w teatrze tzw. kariera. Robię to 
dlatego, że chcę to zrobić . Niczego nie muszę. 
Stresować się też nie potrzebuję . A swoje 
zadania aktorskie pragnę po prostu wykonać 
przyzwoicie. 
- Mimo wszystko nie mogę uwierzyć, że 
wracając nie odczuwa Pan emocji. 
Radosnego dreszczyku, nadziei na coś 
niezwykłego„. 

- Powiem tak: wszystko co mówiłem 

wcześniej nie znaczyło przecież, że w teatrze 

nie spotkały mnie chwile piękne. Były! Piękne 
i wspaniałe. Ale opłacałem je drogo bo samym 
sobą. 

- Kiedy Pan zaczynał pracę na scenie nie był 
Pan gotowy na taką cenę? Czego Pan 
w ogóle oczekiwał od teatru jako młody 
aktor? 
- Szedłem do teatru w epoce, kiedy główną 
postacią w teatrze był aktor. Przedstawienie 
polegało przede wszystkim na kreacjach 
aktorskich. Cała zabawa brała się stąd, że aktor 
się wcielał w postać . Potem to wszystko 
runęło. Przyszedł czas teatru reżysera. Teraz, 
na szczęście , zaczyna się to zmieniać. 

A bywało nawet tak, że grało się „ koncepcję", 
nie postać. Ale, gdy zaczynałem być aktorem 
podobało mi się to, że ja, człowiek szary, 
o wyglądzie przeciętnym, skazany na to, że 

będę sobą znudzony (człowiek inteligentny 
musi się stać w końcu swoim ego, samym 
sobą, znudzony) mogę tej nudy uniknąć . Na 
scenie mogę być przecież królem, księdzem, 



wojskowym, żebrakiem. Mogę się powielać 
w setkach postaci. 
- Nic z poczucia misji? A wysokich wyzwań 
sztuki? 
- Nie, nie zamierzałem naprawiać świata, 
odmieniać ludzi na widowni. To wszystko 
uważałem za bzdury. Cieszyło mnie, że mogę 
być kimś innym niż w życiu codziennym. 
Sądzę, że to również pociągało tych 
największych aktorów. A idee? Misja? To 
dodatek. O Junoszy-Stępowskim 
przeczytałem kiedyś takie zdanie, że patrząc 
na niego odczuwało się „wstrząsające 

prawdopodobieństwo istnienia". Istnienia! 
Czyli, że jest na przykład tak, że grają różni 
aktorzy, gorzej, lepiej, nagle wchodzi ktoś na 
scenę i nie gra. Jest. 
- To właśnie Pański ideał aktorstwa? 
Wstrząsające prawdopodobieństwo 
istnienia? 
Absolutnie tak. Widziałem to kilka razy, jako 
nastolatek, bo widziałem na scenie tych 

dawnych, Wielkich. To byli dla mnie 
bogowie! Jak oni grali! Pamiętam te 
chwile: najpierw cisza, a potem dominuje 
nie efekt, nie jakieś tło, nie ścieżka 

dźwiękowa, ale głos aktora. Głos, czasami 
lekko zarysowany gest, ruch. 
- Przyjechał Pan do Szczecina po 
warszawskiej szkole teatralnej w 1953 
roku, a potem wyjechał Pan stąd na cztery 
lata, a w końcu tu wrócił. W zachowanym 
w archiwum Teatru Polskiego rękopisie 
jakiejś Pańskiej wypowiedzi znalazłem 
taki fragment, w którym pisze Pan, że nie 
spodziewał się Pan, iż wytrwa w jednym 
miejscu tak długo ... 
- To wynikało jeszcze z nauk pobieranych w 
PWST. Pouczano nas tam, żeby się nie 
wiązać z jednym teatrem, z jednym 
mieszkaniem i z jedną kobietą. Zwłaszcza 
przed czterdziestką! (śmiech). 
- Sprzeniewierzył się Pan jednak tej 
zasadzie. 

- Sprzeniewierzyłem się. Zakorzeniłem się 

w Szczecinie głęboko żeniąc się z panią, 
która pochodziła z Warszawy, której cała 
rodzina po powstaniu przeniosła się tutaj. 
No, a ja się w ten krąg rodzinny włączyłem. 
Owszem, próbowałem się wyrwać ze 
Szczecina, ale nie udawało się. Na takie 
ryzykowne kroki mogli sobie pozwalać 
ludzie wolni. Ja musiałem szukać sceny 
z ... mieszkaniem. Bez rodziny nie umiem 
żyć , wracałem „z płaczem" do domu. 
Nawet podpisałem kilka angaży, 

w Krakowie na przykład, ale musiałem 

potem przepraszać za rezygnację ... 
- Miał Pan jednak szczęście połączyć swą 
aktorską energię z bardzo „energetycz
nymi" okresami szczecińskiej sceny. 
Grywał Pan w wielkich inscenizacjach 
Szekspirów Maciejowskiego (role 
Edwarda IV, Henryka IV), a u Grudy ... 
- Tak, to były istotne dla tamtych spektakli 
role. Ale czy dawały pieczęć wielkiego 

-----------------------------------

aktorstwa? Taką pieczęć- zdaniem wielu - dają 
role na scenach Warszawy. Ale kariera 
aktorska w Warszawie to nie tylko talent, lecz 

· i łut szczęścia, i moc innych okoliczności. 
- Najważniejsze Pańskie role to role ludzi 
silnych, mężczyzn sprawujących władzę nad 
innymi. Królowie w tych szekspirowskich 
inscenizacjach, Karmazyn w „ Wyzwoleniu", 
Horodniczy w „Rewizorze", Pilatus 
w „Dialogus de pasione", Gospodarz 
w „Weselu", nawet różni przewodniczący ... 
- Gospodarz był dobry dopiero od 
pięćdziesiątego przedstawienia, gdy zacząłem 
pewne sprawy widzieć inaczej. Horodniczy był 
zepsuty, bo narzucono mi koncepcję roli, 
która była zupełnje niezgodna z moim jej 
widzeniem. Nie zamierzałem od początku grać 
„zwierzaka", rola miała się rozwijać 

wewnętrznie. Ale kazano mi grać „typ 
postaci", nie człowieka; z wrzaskiem od 
pierwszej sceny. 
- W Pana rolach jest wiele temperamentu, 

dynamiki. To również pozasceniczne cechy 
Pana osobowości? Przecież mimo tzw. 
warunków zewnętrznych obsadzany Pan 
bywał jako mocny charakter. 
- Takie dostawałem role. Choć nie jestem 
człowiekiem silnym wewnętrznie. Często się 
załamuję, choć wychodzę z tego sam, więc nie 
jestem znowu taki słaby. Natomiast posiadam 
swego rodzaju nadwrażliwość, byle co potrafi 
mnie zbić z pantałyku; to nie jest dobra cecha 
w teatrze. Natomiast, rzeczywiście, nie 
umiałbym chyba grać słabeuszy. Na przykład 
rola Wujaszka Wani u Czechowa; grałem ją 
i czułem, że gram, że patrzę na siebie 
z dystansu. To na scenie bardzo nieprzyjemne 
uczucie. A temperament? Zawsze byłem 

szybki, nerwowy, reagowałem silnie na 
zjawiska tego świata. Ale reszta to rzemiosło, 
trening. 
-W 1956 roku zagrał Pan, jako bardzo młody 
człowiek, tatkę w „Dożywociu". Nie był to 
podobno latka śmieszny. 

- Pisano, że był „przedramatyzowany". Tak, 
nie miałem chyba vis comica. Ale zdarzały się 
role zabawne. Na przykład Szlagbauma 
w ,,Wokulskim" według „Lalki". Pamiętałem 
z dzieciństwa ten typ Żydów, chasydów, ze 
swych stron rodzinnych na wschodzie. No 
i stworzyłem z tego epizodu rolę, którą 

nagradzały brawa, śmiech. 
- Kiedy odszedł Pan z teatru, znalazł się Pan, 
niespodzianie, przy sztaludze. Z czasem 
przyszły i profesjonalne satysfakcje. Obrazy 
się sprzedają, miał Pan już swoje wystawy. 
Skąd wzięło się w Pańskim życiu 
malowanie? 
- Dobrze rysowałem już w szkole 
podstawowej. A potem, podczas okupacji, 
byłem na kursie kreślarskim przy Szkole 
Budownictwa w Jarosławiu, żeby się obronić 
przed wywózką na roboty do Niemiec. I tam 
był nauczyciel rysunku, który się bardzo mną 
zajął, widział mnie w przyszłości na Akademii 
Sztuk Pięknych. Ojciec patrzył na to 



praktyczniej: myślał, że będę studiował 
architekturę. Ale potem z malarstwem nie 
miałem nic wspólnego„.Dopiero gdy 
odszedłem ze sceny„. Rodzina kupiła mi farby 
i mówią: maluj, kiedyś przecież dobrze 
rysowałeś. Ja im na to: kiedy to było? 
Zapomniałem, jest tyle rzeczy, których nie 
umiem, które daje tylko szkoła plastyczna. 
A nawet jak się czegoś nauczę, to co, będę 
otwierał otwarte drzwi? Ale zacząłem 
malować„. Parę pytań do Jasia Banuchy, jak 
się robi podkład - i to cała moja Akademia. 
- Tyle, że to kwestie warsztatu, a co ze 
sztuką? Z taką właśnie jej formą? Czy to 
malarstwo nie wynikało z opozycji do 
teatru? Że niby tam gwar sceny, a tu cisza 
obrazu? 
- Nie, nie szukałbym takich analogii. Choć 
powiem tak: kiedy maluję obraz, to 
początkowo jest to rzecz straszna, kupa plam, 
klucha nie do pokazywania. Malarze 
profesjonalni maja nawet zasłonkę, żeby im tej 

pierwszej podmalówki nie podglądano . 

Pokazuję obraz wtedy, kiedy już jest coś do 
pokazania. A w teatrze te pierwociny, 
niezdarności od początku robi się publicznie. 
Siedzi reżyser na karku i od początku mówi: 
źle, źle! To jest straszne, okropne. 
W malarstwie można tego uniknąć. Ale jeśli 
obraz daje mi uczucie, że tam, w jego głębi, 
jest tak, że chciałbym wejść w jego przestrzeń, 
to dla mnie znak, że obraz jest - na ile to u mnie 
możliwe- udany. 
- Spełnia się Pan więc malując. A do jakiego 
stopnia czuje się Pan spełniony w teatrze? 

perspektywy, naprawdę nie taki znów duży. 
Rozmawiał: Artur D. Liskowacki 

- Powiedziałbym: na sześćdziesiąt procent. 
Brakuje mi tej jamy czterdziestoprocentowej, 
która może i byłaby wypełniona, gdyby„. cóż, 
mówiliśmy już o tym. Ominęło mnie kilka lub 
kilkanaście ról, do których mógłbym się 
przymierzać, a których nie zagrałem z różnych 
przyczyn. Czasem po prostu dlatego, że tych 
dramatów nie było w repertuarze mojego "~=::-:~I'( 
teatru. Trochę żal. Ale z dzisiejszej 

„Gramy sobą ... " 
Z Antonim Szubarczykiem rozmawia Artur D. Liskowacki 

- Rola pułkownika McMelketta w „Czarnej komedii" w reżyserii Marcina Ehrlicha, 
w roku 1995, była ostatnią z Pana ról przed wymuszonym chorobą zejściem ze 
sceny ... 
- Ostatnią bez wózka. Na wózku grałem jeszcze, w tym samym roku, w „Strachach polskich". 
·Zabrakło roku do jubileuszu czterdziestolecia. 
- ie myślałem wtedy o jubileuszach. Myśl::iłem o szukaniu ratunku. Choroba rozwijała się 
szybko, grałem z niedowładem lewej nogi. Miałem kłopoty z chodzeniem. 
- „Czarna komedia" na finał. Czarna, komedia. Czy traktował Pan to jako swego 

rodzaju życiową pointę? 
- Byłem w dołku psychicznym. Gdyby nie upór reżysera „Czarnej komedii", który wyciągm1ł mnie ze szpital::i, nie 
dograłbym i tej roli. Nie wiedziałem jeszcze, co to za choroba. Lekarze podejrzewali stwardnienie rozsiane, dopiero 
rezonans magnetyczny wykazał naczyniaka rdzenia kręgowego. Czyli: porzućmy wszelką nadzieję, mój powrót do 
teatru zdawał się niemożliwy . A czułem, że przychodzą lata, kiedy moje doświadczenie życiowe i sceniczne 
powinno owocować„. Kiedy kończyłem studia myślałem zre. ztą, że muszę poczekać ze trzydzieści lat aż się 
zestarzeję; miałem takie warunki zewnętrzne - ani duży ani mały, ani gruby, ani cienki, w sumie: nieokreślony- więc 
sobie wyliczyłem, że dopiero po pięćdziesiątce życie pozwoli mi osiągnąć w zawodzie oczekiwane efekty 
artystyczne .. awet zaczęło się to jakoś potwierdzać, ale przyszła choroba, a z nią koniec kariery. 
-A przecież okazało się, że wcale nie koniec. Po latach walki z chorobą wrócił Pan na scenę. I był to powrót 
zwycięski, choć na jeden tylko wieczór. Zagrał Pan Edgara w „Play Strindberg" Diirrenmatta. I otrzymał 



Pan za tę rolę Oko Recenzenta 2001. 
-Jestem wdzięczny Tatianie Malinowskiej-Tyszkiewicz, że udało jej się mnie przekonać do zagrania tej roli. Kilkakrotnie 
mnie zresztą wcześniej namawiała do udziału w swych spektaklach, ale odmawiałem. Jednak Tatiana jest człowiekiem 
silnym i upartym, w końcu więc mnie „zgwałciła ". Na moją zgodę wpłynęła też pokusa zmierzenia się z tak ciekawym 
materiałem dramaturgicznym, 1 muszę powiedŻieć, że ten spektakl nie tylko wyciągnął mnie z dołka, ale też okres prób 
wyzwolił ze mnie pokłady energii, o których nie wiedziałem, że je w ogóle mam. 
- Co wyzwoliło tą energię? Praca? Poczucie jej sensu? Powrót do teatru? 
- Ból to jest świadomość. W momencie, gdy człowiek koncentruje się na jakimś działaniu, przestaje odczuwać ból. Dla 
mnie, odczuwającego ból właściwie nieustannie, odwrócenie od niego uwagi było sprawą najważniejszą. A kiedy 
jeszcze okazało się, że może to przynieść jakieś efekty artystyczne pojawiła się ta niespodziewana energia ... Gdybym nie 
miał za sobą tego doświadczenia z DUrrenmattem nie zdecydowałbym się na udział w „Chłopcach" . 
-Ta rola była dla Pana zemstą na chorobie? Czy również sprawdzianem zawodowym? 
- Chciałem sprawdzić, na ile je zcze tkwią we mnie możliwości uprawiania zawodu. Ale była to też próba sprawdzenia 
siebie. Robiłem wszystko, żeby nie sprawi~ zawodu moim partnerom scenicznym: Ninie Grudnik i Jackowi Polaczkowi. 
A mogę już dziś powiedzieć, że miałem wtedy momenty krytyczne. Chciałem zrezygnować. Mocno mnie jednak 
„pompowali" i jakoś razem daliśmY.. radę. 
- Mówiąc o sprawdzianie zawodowym miałem na myśli i to, że Edgar był rolą inną niż większość Pana ról. 
Odmien~ą od emploi, które Panu przypisano. Nie szary, śmieszny, ale z gruntu dobry człowiek, a przeciwnie, 
ktoś na pozór zły, okrutny, kogo jednak trudno ocenić. Bo określa go własny ból, którym rani innych, dzieląc 
się w ten sposób ze światem. To rola złożona psychologicznie, niejednoznaczna. .. Czy sądzi Pan, że gdyby nie 
choroba, Pańskie aktorstwo poszłoby właśnie w tym kierunku? 
- Dotychczas grywałem głównie role charakterystyczno-komediowe. 1 tak się sam umiejscowiłem w teatrze. Z natury 
jestem też człowiekiem z poczuciem humoru. Tak mnie widzą koledzy, tak obsadzali mnie reżyserzy. Ale mam też na 
scenie pewne doświadczenia - począwszy od dyplomowej roli błazna Mika w „Marii Stuart" - dzięki którym wiedziałem, 

że drzemią we mnie moż_liwo~ci dramatyczne. Rola Edgara jest mi psychologicznie obca. To despota, człowiek 
agresywny. Ale aktor musi umieć wypracować również obce sobie cechy. To przecież fascynujące zadanie. Sądzę 
więc, że gdybym był sprawnym aktorem propozycje z tego gatunku byłyby w kręgu u moich zainteresowań. I może 
bym im podołał. 
- Zdarza się, że młodz~ dziennikarz~ iden~tlrują rolę z aktorem. A choćby starają się dopatrzeć podobieństw 
wewnętrz~ych p~rm~~ postacią sce~czną, a tym, kto ją gra. W przypadku tej roli owe naiwne 
porówn~a ~<t:1J.ą ~ię Jedna~ s~czególnie ~~ce. Bo choć Pan zaprzecza, że Edgar jest Panu jakoś bliski, 
to sytuaqa, w JakieJ się on znaJdUJe - chory, cierpiący, broniący się przed samotnością. każe się zastanowić 
czy naprawdę nie przekazał Pan Edgarowi niczego z siebie? ' 
- O~z~iście. Każdej 1:oli ~ajemy z siebie wiele. Gramy sobą, własnym ciałem. A tu, dodatkowo, choroba wydobyła ze 
m~e me~będną do te1 roli ag~esię, k~órej normalnie we mnie nie ma. Ten ból, cierpienie, bunt przeciw innym, przeciw 
światu. N1enaw1ść do losu, ktory mrue spotkał. Tak, to się mieściło w tej roli. 
- Wróćmy do Pana wcześniejszych ról Również do roli aktora "wiernego Szczecinowi", którą przypisano 
Pan~ przed laty, gdy w zgrabnych formułkach, uzasadnionych zresztą rzeczywistością, ujmowano Pana ....... ~<: 
scerucz-?~ ~o~obek. F~cznie. było tak, ż~ od chwili, gdy trafił Pan do Szczecina w 1956, tuż po szkole 
~orski~, JUZ P~n s~ rue W)'J~chał. Mów~ P~ przy okazji jubileuszu swego aktorskiego 30-lecia, że ta 
wiernośc Szczecinowi to był rue tylko Panski wybór, lecz i wartość sama w sobie. Jak to Pan widzi 
z perspektywy lat? Nie jubileuszowej, ale życiowej. 
- Jeśli mam ~yć szczery to powiem, że ... nie zmieniłem zdania. Nie mówię cego. by bronić jakiejś mojej życiowej 
wygody, znaJdować uzasadnienie dla zawodowej nieruchawości... Prawda, przychodziłem tu po szkole na jeden 
s~zon;. szedł~~ „~a ~r~wincję" ~ż~ć się na scenie, a potem miałem wrócić do Łodzi, do Dejmka. Ale po dusznej, 
c1asne1Łodzi1aw1ł mi się Szczecin miastem zupełnie nie z tego świata. Wyszedłem z dworca, szedłem wzdłuż Wałów IM~_.;::; 
Chrol~rego, i c~ było wrażenie, _kcóre pamiętam do dziś .. .Tak, miałem kilka wymarzonych teatrów, które mogłyby mnie 
skłonić do wy1azdu ze SzczeC1na - na przykład Axera - ale one nie wchodziły w rachubę, za wysokie progi. Reszca 

(Dok01iczenie na stronie 16) 



teatrów to byłaby tylko zamiana miast. A ponieważ w Szczecinie byłem zakochany od początku, nie czułem 
potrzeby takiej zmiany. 
-Czy może Pan powiedzieć, że miasto odwzajemnilo tę Pańską miłość? 
- Tak. Moja miłość trwa do dziś, a sądzę, że miasto wiele razy wobec mnie ją odwzajemniło. 
-Nie było w tym więc naprawdę nic z lęku wobec zmian, żadnej rezygnacji z zawodowych ambicji? 
- Nie. Powiem zresztą i tak: na tak zwanej prowincji w teatrach dyrektorzy zmieniają się często. W Szczecinie też tak 
było. A jak przychodzi nowy dyrektor z nmvym programem, co i teatr zaczyna się od nowa. owe ·wyzwania, nowe 
zadania. 
-Wóz Tespisa miał Pan więc na miejscu, bez ruszania w aktorską wędrówkę? 
- Właśnie tak. Trafiłem zresztą na świetny okres szczecińskiego teatru, i później, po podziale, znakomity czas Teatru 
Polskiego. Alternatywą były różne mniejsze, albo równorzędne sceny. A tutaj mogłem przeżyć coś tak wspaniałego 
jak podróż z „Panem Tadeuszem" do Stanów Zjednoczonych, gdzie Polonia przyjmowała nas tak entuzjastycznie, 
że te wzruszające chwile pozostaną mi w pamięci na całe życie. Czego więc mam żałować? 
- Może coś z tej podróży aktorskiej, której Pan nie odbywał między scenami i teatrami, było w Pana 
rolach? Bo wbrew szufladkom recenzentów i reżyserów były to przecież role jednak różnorodne. 
Komediowe klasyka - Trufaldino u Goldoniego, Albin w „Ślubach panieńskich", Pigwa ze „Snu nocy 
letniej" - drugoplanowe role pierwszego planu, jak Firs w „Wiśniowym sadzie", Dobczyński 
w „Rewizorze" - czy wreszcie sporo doświadczeń ze współczesną dramaturgią amerykańską 
i Mrożkiem ... 
- Aktorzy w pogoni za zmianami szukają czegoś, o czym często nie mają pojęcia. Szukają na oślep, byle gdzie 
indziej. Ale każda taka zmiana może obrócić się przeciw nim, albo co najwyżej przynieść jakieś powierzchowne, 
„higieniczne" tylko efekty ... Prawdziwe zmiany szykuje nam życie, scena nie jest taka ważna. 
- Mówi to Pan z przekonaniem i przebijającym spoza trudnych doświadczeń optymizmem. Jak w tym 

umieścić jedną z Pańskich aktorskich twarzy, tych, które wydają mi się szczególnie ważne dla Pana 
aktorstwa? Mam tu na myśli rolę Stańczyka, którą zagr3ł Pan w dwóch przedstawieniach „Wesela" 
wyre~serowanych I?rzezJózef~ Grudę ~w 1963 i 1968 r.). Rolę ważną, m.in. nagrodzoną w Toruniu. Rolę 
gorzkiego błazna. Dziś wspomniał Pan, ze Pana rolą dyplomową - o czym nie wiedziałem - był także mądry 
błazen ... Gorycz i żart, kpina i refleksja. To jest Antoni Szubarczyk? 
- Tak. Tak, ja u~ielbiam postać Stańczyka, bo wiele w niej jest ze mnie. Podobnie zresztą uwielbiam Mrożka, który 
mówi o powaznych rzeczach bardzo lekko, zabawnie. Ale za tym się kryje pewna gorycz, prawda 0 świecie. 
Przyznam, ze chciałem nawet zrobić sobie taki portret- siebie, jako Stańczyka - Henryk Bohelke mi nawet obiecał że 
go namaluje, nie udało się. Teraz też mam koleżankę malarkę, którą do tego namawiam. Bo wciąż o takim portr~cie 
marzę. Ten Stańczyk wciąż za mną chodzi. .. 
-Jako ~ody, 28-le~ ~złowiek ~ P~ ~kratesa w „Obronie Ksantypy". Człowieka starego, stojącego 
u kresu zyc1a, ale tez wiernego temu zycm 1 swemu losowi. ne jest w aktorstwie ... aktorstwa umiejętności 
wejścia w rolę, a ile własnego życia, własnych doświadczeń? ' 
- \X' tamtej roli mogłe~ się, oczywiśc'.e, wspomagać tylko warsztatem, techniką zdobytą w szkole. Ale szkoła daje 
tylko podstawy, dopiero kontakt z zywym teatrem nadaje tej podstawowej wiedzy wartości. A życie - własne 
doświadczenia, osobisty los - są w tym wszystkim ~ażnym dopełnieniem. Razem daje co materię, z której można 
tworzyć postać ... Szkoła nauczyła mnie podstaw również w sferze zawodowej etyki, że trzeba kochać teatr, a nie 
sie~ie w teatrze .. Al~ nie nauczyła mnie pracy nad rolą. Bardzo długo uczyłem się metody. Dopiero po łatach 
zonent~wałem się, ze praca nad rolą co bycie z nią w każdej chwili. Wtedy zaniechałem klepania tekstu, głośnej 
recytaq1, zacz~iłem patrzeć wokół, zaglądać do wnętrza człowieka, w głąb siebie. 
-Na ile czuje się Pan spełniony jako aktor? 
- Gdybyśmy obliczali w procentach, to myślę, że spełnienia byłoby 70-80 procent. Ale z drugiej strony - choć los mnie 
doświadcza - muszę powiedzieć, że ten sam los rekompensuje mi ostatnio w teatrze, co mi w zabrał. Edgar, rola 
Kałmity w „Chłopcach", nad którymi teraz pracujemy, wynagradzają mi kalectwo, cierpienie, l myślę po cichu, że 
może nie będzie to moja ostatnia rola. 



- Wszyscy w środowisku wiedzą, że 
gdyby chcieli posłuchać dobrych 
anegdot teatralnych to powinni się 
zgłosić do Pana, który gromadzi je 
od lat. Z jakiej to wynika potrzeby? 
Nieustannego przekłuwania 
nadymanego wciąż balona 
teatralnego patosu? Czy 
przeciwnie, z potrzeby kontynuacji 
teatralnej tradycji i legendy, które 
współtworzy właśnie anegdota? 
- Całe to moje życia aktorskie 
zaczynało się jak anegdota. 
Dokładnie 50 lat temu w ruchu 
amatorskim. A na scenie 
Współczesnego przy Wałach 
Chrobrego zagrałem pierwszy raz 22 
lipca 1955 roku! Przyjechałem do 
Szczecina z zespołem amatorskim 
z takiej Pipidówy, Brodnicy na 
Pomorzu, by wziąć udział w finale 
wojewódzkiego przeglądu. Do tej 
Brodnicy trafiłem z rodzicami „za 
chlebem" - bo w ogóle jestem 
warszawiak z dziada pradziada · 
i pewnie zostałbym tam, jako mały 

- Ucieka mi Pan od odpowiedzi. 
Wanegdotę ... 
- Kiedy to naprawdę jedna wielka 
anegdota. Tak się to jakoś wszystko 
plątało, ale i układało. Kazali mi grać 
bikiniarza, a więc czarny charakter, 
poszedłem na całość i znów brawa 
(notowałem sobie takie rzeczy!), 
podobało się. A tak być nie mogło. 
Kazali mi wejść w trzecim akcie, choć 

1 w sztuce ta postać się już nie 
pojawiała, i pokazać, że mój bikiniarz 
doznał pozytywnej przemiany 
ideowej ... Z wolna zacząłem jednak 
przeglądać na oczy. Dowiadywałem 
się co to wiersz, przerzutka, 
średniówka. Widziałem swe braki, 
czułem, że bez szkoły się nie obędzie. 
No i w 1955 roku złożyłem papiery do 
warszawskiej PWST, na wydział 

estradowy. Poradzono mi, żebym się 
nie chwalił przed egzaminatorami 
(a był między nimi i kierujący 

wydziałem Kazimierz Rudzki) 
praktyką w zawodowym teatrze, bo 
uznać mogą, że jestem 
„zmanierowany". Poszedłem na 
surowiznę. Zagrałem od serca, 
zaśpiewałem, głos miałem jeszcze ... 
Czekamy w tłumie na korytarzu. 
Przyjąć mają jedenastu. Czytają listę. 
Jest: „Witkowski!". Ale się okazuje, 
że wśród kandydatów był jeszcze 
jeden Witkowski. Patrzymy na siebie 
wilkiem. Na szczęście okazało się, że 
przyjęli „Zbigniewa" ... Przygoda z tą 
szkołą skończyła się jednak głośną 
aferą w Kameralnej, po której 
rozwiązali nasz wydział (to też 

osobna anegdota, obyczajowa!), 
a wielu kolegów - między nimi mnie -
relegowano z uczelni. Zdawałem 

ponownie, w Łodzi. Przyznałem się 

urzędnik, co to pija wódkę i bije 
żonę, gdyby nie scena. Bo na tym 
przeglądzie dostrzegł mnie dyrektor 
Teatru Ziemi Pomorskiej 
i zaproponował, że weźmie mnie do 
tzw. zespołu pomocniczego. 
Byłbym kimś w rodzaju adepta, ba, 
moje nazwisko znalazłoby się od 
razu na afiszu, i do szkoły teatralnej 
mógłbym zdawać z większym 
ograniem. Zgodziłem się od razu. 
W teatrze dostałem jednak od 
zawodowców niezłą szkołę.To była 
jeszcze przedwojenna kategoria, 
Panowie Artyści! Patrzyłem w nich 
jak w obrazek ... A już przy pierwszej 
obsadzie pokazali mi miejsce 
w szyku. Miałem grać epizod, 
oficera marynarki radzieckiej, 
i jeden z aktorów się oburzył, że on 
ma co prawda dużą rolę, ale 
marynarza, i będzie niższy rangą! 
Dyrekcja dokonała zamiany. 
Zagrałem całą rolę. Schodziłem na 
brawach. Boże, jaki byłem dumny! 

przed komisją - w przeciwieństwie 
do reszty ponownie zdających 

kolegów - do tamtej głupoty; 

doceniono to chyba, I znów byłem 
na studiach. 
- Przygoda za przygodą, ale teatr 
jako sztuka chyba Pana też trochę 
ciekawił? 

- (śmiech) Proszę pana, teatr od 
strony kulis jest znacznie ciekawszy 
niż od strony widowni! 
·No a ten teatr od strony widowni? 
- Kiedy jestem na widowni 
wychodzi ze mnie taki prawdziwy, 
staromodny może widz teatralny. 
Bardzo kocham kurtynę i gong. 
Niedawno byłem w „Pleciudze" 
i odżyły od razu wszystkie piękne 
wspomnienia teatralne. Kocham 
ten moment: światła gasną, , 
rozsuwa się kurtyna, nastrojowa ' 
muzyczka ... Jest w tym coś z uroku 
tajemnicy, który zagubił się, • 
niestety, w nowoczesnym teatrze, 
witającym publiczność odsłoniętą 

na ogół sceną. A ja tęsknię za taką 
bajką, jaką daje dzieciom 
„Pleciuga". W teatrze 
dramatycznym też w końcu mamy 
do czynienia z bajką, tyle że dla 
dorosłego widza. 
·Przez owe pół wieku obserwował 
Pan jednak teatr z perspektywy 
sceny przede wszystkim. Czy 
dlatego nabrał Pan do niego 
dystansu, który budzi skłonność 
do żartu? 
- Napatrzyłem się, to prawda. 
W Bydgoszczy na przykład grali 
wielcy aktorzy, moi pedagodzy, 
tacy, że na scenie: klękajcie narody, 
a w życiu zwykli, mali ludzie ze 
śmiesznymi słabostkami. Tak że 



jest wiele powodów do 
przekłuwania teatralnego balona. 
- Na przykład w kabarecie? Pan 
zawsze korzystał z okazji, by 
w nim zaistnieć. W 13 Muzach, 
w Piwnicy przy Krypcie, w jakichś 
efemerycznych grupach 
skrzykujących się na parę 
występów ... Młodzi aktorzy mają 
naturalną potrzebę takich 
eksperymentów ze śmiechem, 
ale starsi z reguły unikają 
podobnych sytuacji. 
- Ja widocznie odziedziczyłem tę 

skłonność . Mój ojc iec , taki 
małomiasteczkowy kom i k 
z kamienną twarzą, wpuszczał ludzi 
w maliny opowiadając 

niestworzone historie. Kiedyś 

opowiedział, jak to sprowadzał 

Amerykanów na wojnę 

koreańską... Ktoś doniósł gdzie 
trzeba i ojca zapuszkowali. „ 
A kabaret, nawet scenę estradową, 

lubię faktycznie. To zresztą dobra 
gimnastyka dla aktora. . 
- Można się na scenie 
gimnastykować różnie. 

- I próbowałem różnie . Zdobyłem 

nawet nagrodę za monodram 
„Edward i Bóg" Kundery. Ale też 

skończyło się śmiesznie , bo nie 
zdążyłem go nigdzie poza 
konkursowym przeglądem zagrać ; 

Kundera stawał się właśnie 

autorem zakazanym przez cenzurę . 

- Jaki typ humoru scenicznego 
jest Panu najbliższy? 
-Wbrew pozorom nie lubię humoru 
„do dechy". Owszem, lubię 

popatrzeć i na Dańca w monologu, 
ale nie lubię , gdy przekracza 
granicę , mędrkuje„. Do śmiechu 

była prawdziwa giełda, łapało się na 
gorąco wszystkie świeże anegdoty. 
- I tradycyjny teatralny „bufet" 
stracił na znaczeniu. Młodzi 
biegają do castingów, seniorów 
w teatrze brak ... 
- Mnie się udało pozostać, pół etatu 
we Współczesnym; ciało mdłe, ale 
rusza się jeszcze, a dusza„. 
- A propos duszy. Powiedział Pan 
przed laty w jednym z wywiadów, 
że nie lubi Pan wielkiej teatralnej 
klasyki i woli Pan od niej repertuar 
klasy B. W jakim stopniu było to 
poważne wyznanie, a w jakim 
prowokacja? 
- No, proszę, wyczuł ją pan! 
Rzeczywiście , powiedziałem tak 
wtedy, ale przecież nie uwierzy pan, 
żebym nie miał szacunku dla 
klasyki. Ale jeśli miałbym grać 

Papieża w „Koridianie" to bym wolał 
zagrać - jak zagrałem - Pana Zgodę 
w „Świętoszku " Moliera. Po prostu: 
z dwóch epizodów zawsze 
wybrałbym drugi. Barwniejszy, 
a dający też- nie ukrywam - większą 
satysfakcję materialną. Drobne role 
w repertuarze kategorii B 
zapracowały mi na wysoką średnią 
zarobków. Człowiek jest zresztą łasy 
i na brawko, szmerek na widowni. 
A komedia ze swym bogactwem 
efektownych ról taki odbiór 
gwarantuje. Poza tym, wie pan, 
mówi liśmy o dystansie do siebie 
samego. Ja mam określony tembr 
głosu, I słyszę, że to nie jest głos, 
którym można zagrać wszystko„. 
- Bardziej Gildersterna niż 

trzeba mieć pewien dystans. 
- Do siebie też. Pan zdobywa się 
w kabarecie na autoironię. 
Stworzył Pan nawet taką postać: 
Mistrza , starego, niezbyt 
świetnego aktora o dużym 
o sobie mniemaniu. 
- Podpatrywałem wielu Mistrzów. 
Najlepiej się podpatruje grając . 

Dlatego po studiach wybrałem 

Koszalin . Tam mogłem grać , , 
a w Łodzi czy w Warszawie 
zagrałbym tłum na placu 
Zamkowym, albo jednego ze 
sp iskowców w podziemiach 
katedry w „Kordianie". Warunki 
dla młodego aktora - hotel, niezła 
pensja, opłata za dojazdy - też 

były w Koszalinie przekonujące „. 

No i co ja się tam naoglądałem 
oryginałów! Sporo też 

notowałem , I po latach 
stworzyłem sobie tę postać 

Starego Aktora. Żartowałem 
w niej z różnych pozorów naszej 
aktorskiej popularności, 

zawodowej próżności, z legend 
w stylu Starego Wiarusa granego 
przez Solskiego, grzebałem też 
w przedwojennych 
złośliwostkach Słonimskiego , ' 
podpatrywałem i siebie„ . Część 
tych opowieści spisałem 

i korzystając z fachowej pomocy 
Zdzicha Sośnickiego 

opublikowałem w „Głosie". 
-Zostało coś w szufladzie? 
- Coś tam zostało . Ale teraz mniej 
mamy kontaktów w środowisku, 
mniej jest opowieści. Kiedyś jak 
się spotykaliśmy w Muzach -
koledzy z Pleciugi , 
Współczesnego, Polskiego - to 

scenie, na które nie wchodzę. Lecz 
czasem aktor zadziała jak komputer: 
wrzuca mu się różne informacje, 
a on je przetwarza po swojemu, 
i z niczego zrobi coś . Wielki 
Towstonogow, który reżyserował 
gościnnie w Szczecinie „Ostatnich" 
Gorkiego, patrząc na mnie 
i kolegów łapał się za głowę: „szto , 
wy diełajetie?! " Tłumaczyli mu, że 
polscy aktorzy pracują inaczej niż 
rosyjscy. Nie chciał słuchać . 
Wyjechał odebrać przedstawienie 
u siebie w Tbilisi, wrócił i. „ po 
premierze powiedział mi, że 
zagrałem Jakuba lepiej niż aktor 
w jego teatrze. 
- W Pana dorobku są, wbrew 
pozorom, różne role. Wiele 
komediowych, ale i klasyka, 
i współczesne portrety ... 
- To nie aktor wybiera sobie role. 
Ale, prawda, że to się w sumie 
składało na to, co w rolnictwie 
nazywają płodozmianem. 
- W tej różnorodności, jak sądzę, 
nie bez przyczyny powołał się Pan 
jednak na przykład roli 
z dramaturgii rosyjskiej. 
Z powodzeniem grywał Pan 
w sztukach Gorkiego, Czechowa, 
Gogola, Szukszyna ... Czy nie ma 
w tym -bliskiej Panu - a w tej 
dramaturgii mocno obecnej -
prawdy o życiu, którą mają ' 
w sobie tzw. zwyczajni ludzie? 
- Być może. Bo dobrze się czuję 
w tym repertuarze. 

Hamleta? 

- Postaci zwyczajnych, prostych 
ludzi, bywają jednak pogmatwane 
wewnętrznie. Życiowe role 

. aktorów- także. 
- Tak, właśnie . Grldersterna grałem, _ Widziałem . k k 
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a Hamleta„. Cóż, są poletka na • Ja 0 e zy a orzy 
załamywali się pod wpływem 



obciążenia psychicznego, 
fizycznego związanego z tym 
zawodem. To były przejmujące 

przykłady; wielkie napięcie 

koń. czyło się chorobą, 

szaleństwem, czasem śmiercią. 

Między śmiesznością, a tragedią 
jest w tym zawodzie cienka 
czerwona linia. Tylko ci obdarzeni 
wyjątkowym instynktem i talentem 
od Boga potrafią iść wzdłuż niej , po 
samej jej krawędzi. 
- Czy czuje się Pan spełniony 
w teatrze? 
- Mam pewien niedosyt. Że można 1 

było wyżej, dalej . Ale winy szukam, 
jak zawsze, w sobie. Przeszkodził 

mi na przykład alkohol. To straszna 
choroba, I poradziłem z nią sobie 
sam. Choć gdyby jej nie było wcale, 
byłoby może inaczej. Z drugiej 
strony obserwując ludzi z mojego 
rocznika, tych wszystkich kolegów 
wiecznie tęskniących „za 
Warszawą" , mogę być zadowolony. 
Wielu z nich wypaliło się w tej 
tęsknocie, innych zniszczyło 

spełnione, pozornie, marzenie. A ja 
byłem przykuty do Szczecina, 
pohulać po Polsce nie mogłem, ale 
to właśnie okazało się szczęściem . 

Bo najpierw były tu Szekspiry 
Maciejowskiego, za które 
obsypywali nas nagrodami, potem 
wielki teatr Grudy, wspaniałe lata 
Macieja Englerta, nowe 
doświadczenia u Augustynowicz ... 
A teraz to moje „miękkie 

lądowanie". Prawdziwy komfort. 
Przecież nikt mnie z teatru nie 
wygonił, przeciwnie, 
zaproponowano mi kontynuację . 

Nawet kiedy nie pracuję , 

przychodzę do mej ukochanej 
garderoby, wokół mnie koledzy, 
co jeden to większy oryginał ... 
Lubię tam po prostu przyjść, 

spojrzeć na tablicę ogłoszeń , 

wejść na scenę, choć nie ma 
próby, popatrzeć na pustą 

widownię . . . Jeszcze jestem , 
w teatrze. 

Rozmawiał: Artur D. Liskowacki 






