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CZESŁAW LASOTA 
Jest aktorem teatru , filmu i telewizji. W każdej z tych dziedzin sztuki ma duże 

osiągnięcia , uznane przez krytykę, docenione przez publiczność . Jest artystą powszech
nie znanym i lubianym, nie wymagającym żadnych rekomendacji. Jeśli jednak prezentu
jemy tu jego krótki życ i orys artystyczny, robimy to dla porządku rzeczy , jakiego domaga 
się poważny aktorski jubileusz. 

Czesław Lasota ukończył Państwową Wyższą Szkolę Teatralną w Warszawie. 
Debiutował 35 lat temu rolą Bardosa w "Krakowiakach i góralach" Bogusławskiego w 
Bielsku Białej . Zanim trafił na sceny stołeczne , dużo grał w teatrach Bielska, Koszalina , 
Torunia, Bydgoszczy i Opola. Z okresu wczesnych lat sześćdziesiątych pochodzą 
pierwsze festiwalowe nagrody: za rolę Ojca Scholasticusa w "Igraszkach z diablem" 
(IV FTPP w Toruniu) oraz za rolę Biondella w "Poskromieniu złośnicy" (I Kaliskie 
Spotkania Teatralne) . Nie mniej udane i świetnie ocenione przez recenzentów były w tym 
okresie role Lasoty w sztukach Fredry ("latka" w " Dożywociu " i "Szambelan" w "Panu 
Jowialskim"), Goldoniego (Truffaldino w " Słudze dwóch panów"). Szekspira (Chudogęba 
w "Wieczorze Trzech Króli"), Majakowskiego (Optymistienko w "Łaźni") . 

Dzięki charak~erystycznej sylwetce Czesława Lasotę kojarzymy najczęściej z 
~ktorstwem komediowym, na co zresztą wskazywałyby wyżej wymienione role. Aktor 
Jednak równie dobrze czuje się w repertuarze dramatycznym, w rolach tragicznych, 
wymagając~ch wielkiej ekspre~ji. Przykładem Kiejstut w "Konradzie Wallenrodzie" , 
B1skupStan1sławw " Bolesławie Smiałym", Kosyleww "Na dnie", Wilhelm Ton w "Kniaziu 
Patiomkinie", Ojciec w "Intruzie" oraz cała masa postaci stworzonych przez Lasotę w 
sztuk~ch współczesnych , odzwierciedlających okupacyjną rzeczywistość i trudne życie 
powoienne. 

W roku 1969 Czesław Lasota zostaje aktorem zespołu Adama Hanuszkiewicza w 
?bjętym pr~ezeń dopiero co Teatrze Narodowym. Tu występuje w większości głośnych 
1nscenizaci1 ("Rzecz l1stopadowa", "Hamlet", "Kordian", "Beniowski" , "Proces", 
"Kochankowie piekła", "Makbet", "Rewizor" , "Balladyna", "Trzy po trzy". "Wacława dzieje", 
"Wesele"). 

w_ roku 1975 prze~osi się Lasota do Teatru Dramatycznego m. st. Warszawy, gdzie 
czekają go szczególnie udane sezony. Z tego okresu pamiętamy go m.in. jako Jamesa 
Camerona w "Przyjdzie na pewno", O'Neille'a (reż . J. Antczak) , Oswalda w "Królu Learze" 
Szekspira (w inscenizacji tej Lasota partneruje znakomicie Holoubkowi) , Grabarza w 
'.'Hai:n1ec:,ie" (Hamleta wa Fronc~ewski , reżyseruje Holoubek), Oczyszczonegow " Balałajkinie 
1 spa/ce . W wyliczeniu tym nie sposób pominąć wspaniałej roli Lokaja Władysława w 
"Operetce" Gombrowicza, wyreżyserowanej przez Macieja Prusa. - "Moja 
charakterystyczność zewnętrzna predestynuje mnie do ról szczególnych, często 
maleńkich , które bardzo cenię . Ale muszą zawierać materiał aktorski i przesłanie in
scenizacyjne. W epizodzie trudniej niejednokrotnie zaistnieć na scenie czy w filmie, niż 
w_ pr~y~adku W~nia dużej roli" - powiada aktor. Istotnie. w dorobku Lasoty pełno jest 
rowniez pomn1eiszych ról 1 rólek wykonanych perfekcyjnie i przydających często swoistego 
klimatu całym inscenizacjom . 

. ~o. film~ trafił Cz~sła~ Lasota jeszcze jako student PWST. Filmów było co najmniej 
dw1esc1e. Niektóre z nich, Jak choćby "Szatan z siódmej klasy" Kaniewskiej (gdzie Lasota 
grai bandytę Chu?ego) c~y _"Nie lub i ę poniedziałku" Chmielewskiego zagnieździły się na 
stałe w naszej pam1ęc1. Inne przypomina nam właśnie telewizja (seriale "Dom" 
"Alternatywy") ' 

Czesława Lasotę znamy również z Teatru Telewizji , gdzie grał przeważnie w 
dramacie klasycznym (Szekspir, Norwid, Wyspiański) , ale i we współczesnych farsach. 

W Elblągu , dokąd przybył w sezonie 1990/91 debiutował rolą Rejenta w "Zemście" 
Fredry. Potem był Ludwik w "Don Juanie" Moliera, jeszcze potem ambasador Otto 
Stackelberg w_ "Zapachach w kuchni", Regis Desforges w farsie "Porywacze z Chantilly", 
Doktor w "Kazdy kocha Opalę" i Fortynbras w "Królu IV". 

- "W ~al~j . r:ioj~j pr_acy tea~ralnej staralem się każdą graną postać uczłowieczyć , 
uspraw1edliw1c J_eJ działania - mówi Lasota. - Dążę do ukazania człowieka z jego wadami 
1 zaletami. Uwazam bowiem, że nie ma ludzi z gruntu złych , choć może nieraz tak ich widzi 
ot~czeni~ .. Zna~omity na to przykład mamy w "Łagodnej" - jednej z najdziwniejszych i 
najbardziej przejmujących "historii miłosnych" w całej literaturze światowej. Bohater 
tego opowiad~nia może wydać s ię łotrem i kanalią , a przecież jest to człowiek , który 
do~nawszy w zyc1u upokorzeń i zła nie umiał się im przeciwstawić, co zasadniczo wpłynęło 
na j~go psychikę. Jeg~ postępowanie ma na celu uratować miłość i honor własny . Nie 
z~a1ąc Jednak psych1k1 partnerki i będąc człowiekiem "skażonym" własnymi przeżyciami. 
niec_hcący ~oprowadz~ do śmierci żony. I choć osobą poszkodowaną jest ta, która 
poniosła śmierć , cały ciężar tragedii pozostaje przy żyjącym ; będzie musiał on znieść 
wielkie cierpienia moralne.·· 

W życiu pry_watnym Pan Czesław jest świetnym kierowcą i znakomitym turystą. 
Sa~ochodem objechał całą Europę, docierając nawet za krąg polarny ! Uwielbia 
zw1erząta , a zwłaszcza psy, którym od wielu lat poświęca sporo czasu . Bardzo ceni sobie 
życie rodzinne (żona - filolog , dziennikarka radiowa), co pozwala mu zachować pogodę 
duchaj ży.czl iwość dla ludzi. 



Ze zbiorów 

Działu Dek u mentacji 
ZG ZASP 

FIODOR DOSTOJEWSKI O "ŁAGODNEJ" 

Przepraszam moich czytelników, że tym razem zamiast "Dziennika" w 

zwykłym kształcie daję im tylko opowiadanie. Ale rzeczywiście pracowałem 

nad tym utworem przez większą część miesiąca. W każdym razie proszę 

czytelników o wyrozumiałość . 

A teraz - co do samego opowiadania. Dałem mu podtytuł"fantastyczne" , 

chociaż uważam je za jak najbardziej realne. Ale fantastyczność jest w nim 

w istocie - a mianowicie w samej formie opowieści , co też chciałbym zawczasu 

wyjaśnić. 

Chodzi o to, że nie jest to opowiadanie, ani nie są to notatki. Proszę sobie 

wyobrazić męża, którego żona przed kilkoma godzinami popełniła 

samobójstwo, rzuciwszy się z okna. Jest wzburzony i jeszcze nie zdążył 

zebrać myśli. Chodzi po pokojach i usiłuje zadać sobie sprawę z tego, co zaszło, 

"uporządkować swe myśli". Dodajmy, że jest to zagorzały hipochondryk z 

gatunku tych, co sami z sobą rozmawiają. Oto właśnie mówi sam do siebie , 

referuje sprawę, wyjaśnia ją sobie. Mimo ciągłości tej relacji, niejednokrotnie 

przeczy sobie - zarówno logicznie, jak uczuciowo. To usprawiedliwia siebie , to 

oskarża ją i wdaje się yv uboczne rozważania: mamy tu i wulgarność myśli , 

i serca, i głębię uczucia. 

Z wolna rzeczywiście wyjaśnia sobie sprawę i "porządkuje myśli" . Łańcuch 

wywołanych przezeń wspomnień nieodparcie przywodzi go wreszcie do 

prawdy; prawda nieodparcie uwzniośla jego umysł i serce. Pod koniec 

zmienia się nawet sam ton opowieści - w porównaniu z chaotycznym jej 

początkiem. Prawda dość jasno i wyraźnie - przynajmniej dla niego samego 

- odsłania się przed nieszczęśnikiem. 

Oto temat. Ma się rozumieć , przebieg opowieści ma kształt nader zawikłany: 
bohater mówi sam do siebie, to znowu zwraca się jak gdyby do niewidzialnego 

sędziego. Tak też zawsze bywa w rzeczywistości . Gdyby stenograf mógł 

go podsłuchać i wszystko zanotować - tekst wypadłby nieco bardziej 

chropowaty, surowy, aniżeli u mnie; ale, jak mi się wydaje, proces psycholo

giczny chyba pozostałby nie zmieniony. Otóż ta hipoteza o stenografie, który 

wszystko zanotował (po czym ja bym opracował to literacko) , stanowi 

właśnie to , co w tym opowiadaniu traktuję jako element fantastyczny. ale w 

sztuce coś podobnego nieraz było dopuszczalne. 

Fiodor Dostojewski 


