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WOJCIECH POKORA O SOBIE 

Jak zostałem aktorem 

Zupełnie przypadkowo. Wcześniej z 
Jerzym Turkiem skończyliśmy technikum 
budowy silników samochodowych. Wylą
dowaliśmy na Żeraniu w Fabryce Samo-
chodów Osobowych. Pracowaliśmy tam 
przez 2 lata. I stamtąd przez całkowity 

przypadek wywędrowaliśmy do Szkoły Teatralnej.. . . . . 
A było to tak. W owym czasie nad większymi zakładami produkcyjnymi patronat przejęły te

atry. Był taki obyczaj, że w święta 1 Maja, 22 Lipca, Dzień Kobiet itd . były organizowane akade
mie i różne okolicznościowe imprezy. Były nagrody, medale i oczywiście część artystyczna. 
Obsługiwali to aktorzy teatrów warszawskich. Ponieważ ich była garstka a zakładów było mnó
stwo, ktoś wpadł na pomysł, żeby z młodych ludzi tych zakładów utworzyć tzw. kółka artystyczne 
obsługujące te różne święta. I ja z Turkiem zapisałem się do tego. Zeraniem w którym pracowa
łem opiekował się Teatr Powszechny. I chyba jedną czy dwie akademie obsłużyliśmy . 

Wówczas mieliśmy do wyboru albo iść do Akademii Wojskowej albo posłuchać jednego z 
aktorów, bodajże Jurka Tkaczyka, który powiedział: wy chyba będziecie lepszymi aktorami niż 
żołnierzami. Są właśnie egzaminy do Szkoły Teatralnej. Spróbujcie. . 

" Dmuchał jak zwykle wiatrami październik" - to jeden z wierszy, który wygłosiłem na egzam1-

nie. Zelwerowicz zachłystywał się ze śmiechu. Ale przyjęli nas. 
Nigdy wcześniej nie myślałem, że będę aktorem. Rodzina się na mnie obraziła. U nas sami 

inżynierowie i raptem kto to słyszał. Taki wstyd. 

Lata w Dramatycznym 

Z Teatrem Dramatycznym związany byłem prawie 30 lat, od roku 1958 do ukończenia 
PWST. Jak każdy początkujący aktor zaczynałem od halabardy. Debiutowałem w sztuce Jana 
Potockiego „Parady ... ". Grałem w prapremierze ,,Wizyty stars~ej pani" Durrenmatta. Potem przy
szły większe role; Rudolfa w .,Indyku" Mrożka, Włodka w „Slubie" Gombrowicza, Petrucc1a w 
„Poskromieniu złośnicy" Szekspira. Dane mi było zagrać Papkina w „Zemście" w towarzystwie 
Świderskiego, Wołłejki, Szaflarskiej. Wtedy, myślę, że pogubiłem się. Bałem się ich po prostu. 
Byłem za młody. Zagrałem Papkina na 3+. Mogłem na 4. Dzisiaj po tylu doświadczeniach wiem, 
że dałbym radę na 4+ „. A może się przechwalam. Po wielu latach repertuaru poważnego dyre
ktor Meller zdecydował się na światowy hit „Czarną komedię" Schafera, gdzie w towarzystwie 
Gołasa, Krafftówny, Szaflarskiej, Hanin zagrałem Harolda ... W Dramatycznym zagrałem około 
60 ról. 

Niestety w stanie wojennym Teatr Dramatyczny przestał normalnie funkcjonować i następne 
trzy lata występowałem w Teatrze Nowym do momentu, gdy dyrektor Edmund Karwański prze
chwycił mnie do „Kwadratu". 

W Teatrze „Kwadrat" 

Przez pierwszy rok dyrektor Karwański dawał mi do czytania sztuki z zapytaniem „Co byś 
chciał grać?". Ja odpowiadałem : „Nic, dziękuję". 

Nie mogłem od razu zachłannie rzucać się na rolę , być może odbierając ją komuś . W moim 
pojęciu nie wolno mi było tak robić. 

Pieniądze , tantiemy, popularność - myślałem - zaczekam z tym. 
Po przeczytaniu „Mayday" wiedziałem, że to jest dla mnie. Dyrektor był uszczęśliwiony. W 

prapremierze polskiej zagrałem taksówkarza bigamistę - to kapitalna postać . Komedię tę gramy 
do dziś, zagraliśmy ją chyba już około 300 razy. 

Zagrałem jeszcze Willeya w „Oknie na parlament", tytułową rolę w prapremierze polskiej, 
„Dekoratora" Donalda Churchilla i wiele innych ról. „Kwadrat" jest maleńkim teatrem w centrum 
Warszawy na Czackiego. Nie mamy żadnego zaplecza - jedna garderoba damska, jedna m~
ska, sekretariat i dyrektor - to wszystko, no i scena z widownią szerokości sceny. Ledwo przeci
skamy się za kulisami . 

Mimo to „Kwadrat" jest oblegany przez publiczność, bo oferuje repertuar komediowy, jakiego 
oczekują widzowie. 



Trema 

Z upływem lat trema nie mija, gdyż wzrasta odpowiedzialność za to , co się robi. Boję się, czy 
gram dobrze czy nie, czy zadawalam publiczność, czy ona mnie akceptuje. Kiedyś tego nie mia
łem, podchodziłem do grania bardziej żywiołowo . Na szczęście obracałem się wśród najlepszych 
aktorów w telewizji, kinie, teatrze i starałem się uczyć od nich tego, co w nich było najlepsze. 

A czasami mam ochotę wrócić na Żerań jak Wałęsa do Stoczni. I wtedy z uśmiechem obser
wowałbym z widowni, to co się dzieje na scenie, już się nie denerwując i nie stresując . 

Być „Marysią", być popularnym ... 

Nie teatr a telewizja i filmy dają aktorowi popularność . W moim przypadku „Poszukiwany, po
szukiwana", „Kariera Nikodema Dyzmy" czy „Czterdziestolatek". W czasie kręcenia filmu „Poszu
kiwany, poszukiwana" wszystko było na kartki i popularność z powodu granej przeze mnie 
Marysi często mi pomagała . To nie znaczy, że nie stałem w kolejce. Owszem stałem , ale zaw
sze mogłem kupić parę deko więcej wędliny czy kilka litrów racjonowanej benzyny. 

Bywały też sytuacje niemiłe. To nic przyjemnego jak idziesz ulicą a ktoś za tobą krzyczy: 
„Marysia, makaron ci kipi!" 

Moje hobby 

To moja działka. Teraz tak się na to mówi. Przedtem to była ogromna posiadłość rodziny 
mojej żony, która ją dostała w spadku po przodku, który z kolei otrzymał ją od jednego z genera
łów Piłsudskiego, który swoje dobra rozdzielił pomiędzy oficerów i żołnierzy. Kiedy kupiliśmy po
łowę tej ziemi od razu wziąłem się do roboty. Postawiliśmy tam drewnianą chałupę . Brzozy, 
sosny, świerki - teraz to już duże drzewa - wszystkie sadzone moimi rękami. 

To wielkie dobrodziejstwo mieć coś takiego. Pół roku od maja do września siedzimy tam roz
koszując się lasem, rzeczką i wszystkim dookoła. Bardzo jestem dumny ze wszystkiego co tam 
zrobiłem. Jest z nami żółw, który tam sobie łazi a jamniczka Majka nie chce stamtąd w ogóle wy
jeżdżać, nawet na chwilę . 

Magia 

Na zdjęciach robionych na działce wyszły jakieś świetliste, kolorowe słupy z ziemi do nieba. 
W pierwotnym odczuciu wydawało mi się to skazą na kliszy. To samo stwierdził fotograf. Ale kie
dy żona zaniosła to do swojego ekskluzywnego Towarzystwa Bioenergoterapeutów - stwierdzili , 
że jest to jedno z bardzo rzadkich zjawisk - rodzaj czakramu, który daje dobrą, świetlistą ener
gię . I teraz wszystko jest jasne. Już wiadomo dlaczego na swojej posiadłości czujemy się tak 
świetnie. 



Rodzina i dom 

Dom i scena to są dwa różne światy . Moja żona, która szereg lat pracowała w Ministerstwie 
Kultury i Sztuki, trochę w teatrze i telewizji zawsze jest moim pierwszym recenzentem. Jej roz
sądne , racjonalne opinie były jak kubeł zimnej wody, prostowały mnie. Wszyscy jesteśmy próżni 
a szczególnie w zawodzie aktora. Łatwo jest zwariować, naprawdę łatwo . Dzięki Hannie i temu, 
że mądrze prowadzi dom i że właściwie steruje mną i naszym życiem mogę się poszczycić tym, 
kim jestem. Żona zajmuje s i ę litoterapią czyli leczeniem ludzi kamieniami szlachetnymi , głównie 
kryształami . Mamy tego w domu chyba kilkanaście kilogramów. Ja niewiele poddaję się suge
stiom żony w tej tajemniczej dziedzinie choć przy okazji różnych spotkań i dzięki przekartkowa
niu fachowej literatury nieco się dowiedziałem . Na przykład w czystych kryształach górskich 
według litoterapeutów znajdują się jakieś „zapisy" nawet z Atlantydy . Kula kalcytowa którą mamy 
zmienia kolor i układ. Jednym słowem cuda, niewidy, przepiękne rzeczy nie ogarnięte umysłem 
ludzkim. 

Moją radością są moje córki i wnuczki. Mam dwie córki Annę i Magdę . Obie mężatki . Jedna 
skończyła italianistykę , druga jest busineswoman. Moje córki mają córki , Agatę i Amelię . Mam 
także psa - suczkę i żółwia a raczej żółwicę . Krótko mówiąc mam harem. 

Ale nie jestem rozpieszczany, jestem szczęśliwy, że jest tak jak jest. 

Mój świat komedii 

Och, jak ja to uwielbiam! Po Rosjanach i Francuzach dziś w komedii prym wiodą Anglicy. 
Tak jak Molier czy nasz Fredro byli wspaniałymi autorami komedii tak Cooney w dobie dzisiej
szej jest niedoścignionym mistrzem tego gatunku. 

Dlatego właśnie w Płocku wyreżyserowałem jego sztukę „Okno na parlament". Zalety tej 
sztuki to kapitalny pomysł i wspaniała konstrukcja utworu. My nigdy nie m ieliśmy serca do kome
dii angielskich. Raczej francuska , włoska, polska. Angielski humor do pewnego czasu był nam 
obcy i niezrozumiały. Teraz to musimy nadrobić . 

Zanotowała Elżbieta Ciółkowska-Ćwik 
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„ „ „ 
„Okno na parlament" to sztuka, która nie mogłaby powstać w polskich realiach, co innego w 

tej zepsutej Anglii. Jedyną dziedziną, w której od czasu Traktatu Wersalskiego politycy angielscy 
odnotowują powodzenie jest obłapianie sekretarek. Doszli do takiego mistrzostwa, że nawet gdy 
rzecz się wydaje - okazuje się, iż robili to dla dobra Anglii i w walce z obcym wywiadem. Zyskują 
jeszcze wyższe stanowiska, jeszcze tłustsze uposażenia i jeszcze lepsze kochanki, pardon se
kretarki. 

Farsa Raya Cooneya jest w pewnym sensie podręcznikiem dla początkujących polityków -
pokazuje jak należy się wykręcać, gdyby spotkanie z sekretarką zostało odkryte przez niepożą
dane osoby. Jako punkt wyjścia przyjęta jest tzw. sytuacja klasyczna: minister+ sekretarka+ ho
tel. Sekretarka jest ładna i głupia, to znaczy do łóżka w sam raz, lecz na farsę trochę za mało. 
Ale właśnie teraz autor sztuki ukazuje swoje mistrzostwo, ukazując, jakie zagrożenie niesie na
wet tak niewinny układ. Przede wszystkim: nie zabezpiecza przed przypadkiem, jakim może być 
znalezienie w pokoju Ciała albo nieoczekiwany przyjazd żony. Poza tern nawet głupia sekretarka 
może mieć zazdrosnego narzeczonego. Oczywiście każdy minister ma do pomocy Sekretarza -
ten jednak może mieć nadopiekuńczą matkę a matka - młodą opiekunkę podkochującą się w 
Sekretarzu. Autor ściąga te wszystkie groźne monstra do tego samego hotelu i z niezwykłą mae
strią pokazuje jak można nimi żonglować. Jedni zostają wyrzuceni do sąsiedniego pokoju, inni 
do baru, bądź na basen, jeszcze inni - zamknięci w szafie. Przy okazji warto zapamiętać, iż nie 
należy przedstawiać kochanki jako żony (bo ta może za chwilę przyjechać), ani broń Boże jako 
sekretarki (w to już nikt w Anglii nie uwierzy), lecz właśnie jako kochankę, tyle że kogoś innego ... 
Ten sam chwyt mogą stosować kobiety przedstawiając swych kochanków mężom. Lepiej jednak 
przy takiej okazji szepnąć mężowi, że ten pan to „kochający inaczej", czyli po staropolsku pedał. 

Streszczanie farsy to przestępstwo równie wredne, jak podawanie zakończenia kryminału, 
nie będziemy go więc popełniać . Należy jednak wytłumaczyć dlaczego sztuka Cooneya nie mo
głaby powstać w polskich realiach. Po prostu u nas takie rzeczy nie śmieszą. My kochamy się 
patriotycznie, antyrządowo, bądź prokreacyjnie - zamiast np. „na tygrysa", „w podwójnym loto
sie", w ostateczności „na lenia"; nie ma kultury małżeńskiego figlowania (są obowiązki małżeń
skie), nie ma kultury figlowania pozamałżeńskiego, nie ma nawet miłosnego słownictwa. Dotyczy 
to nie tylko coraz bardziej ordynarnej młodzieży ale nawet tzw.elit, co sprawdziła i opisała ongiś 
Anastazja Potocka w słynnych „Erotycznych immunitetach". Ta książka to jeszcze jeden argu
ment. Bo przecież panna Anastazja przyłapała na własnym łonie czołowych polskich parlamen
tarzystów. Nie tylko przyłapała, ale i opisała. I tego co ją zgwałcił, lecz tak się natrudził, że 
zasnął na jej łonie i tego, co to obiecywał dwie godziny a potem ... wykonał parę ruchów w te i we 
wte i skończył zadowolony - w przeciwieństwie do samej Anastazji . Zdarzyło się, iż jednemu, co 
potem poszedł w ministry, wystawiła dobrą ocenę - robił to bowiem długo, choć nie wiedzieć 
czemu w czarnych skarpetkach. Ale przecież za takie, nawet te najkrótsze numery, gdzieś w Eu
ropie wylatuje się ze stanowisk, upadają rządy, rozlatują się małżeństwa . A u nas? - nawet nikt 

po mordzie nie dostał! Nas to po prostu nie rajcuje. No to co z tego, że jeden polityk robi to bły
skawicznie, drugi zaś powoli i w skarpetkach? - widocznie ten pierwszy spieszył się do Waż
nych Spraw, drugi widać miał więcej czasu ... Nie potrzebna jest sztuka artystycznego kamuflażu, 
nie potrzebni żadni sekretarze, bo Polaków te sprawy nie dziwią. 

Nie dziwią „erotyczne immunitety", ani przestępcy z immunitetami w parlamencie, nie dziwią 
afery alkoholowe ani celne, nie dziwi rozkradanie majątku narodowego. Wszystko jest dozwolo
ne, bo jak rzekł sam minister Lewandowski pierwszego miliona nie można zarobić uczciwie. A 
skoro nic nie dziwi - żaden nasz minister nie będzie się przejmował, że ktoś go przyłapie z cu
dzą żoną, nie będzie wzywał sekretarza na pomoc - no chyba, żeby w grę wchodził sex grupo
wy. Polacy nie będą się śmiać ze swoich ministrów! No to z kogo będziemy się śmiać? -
Oczywiście, że tylko i wyłącznie z tych zepsutych, rozkładających się w przenośni i dosłownie 
Anglików. 

Bohdan Urbankowski 



PRZEDSTAWIAMY NOWEGO AKTORA 

Szymon Cempura, rodem z Kielc, absolwent Wydzia
łu Sztuki Lalkarskiej w Państwowej Wyższej Szkole Te
atralnej w Białymstoku. 

Teatrem zaraził się od rodziców - aktorów. Z koniecz
ności jako dziecko wiele czasu spędzał w Teatrze im. St. 
Żeromskiego w Kielcach. 

Wielkie wrażenie wywarł na nim Teatr w Będzinie pro
wadzony przez Jana Dormana, gdzie w pewnym momen
cie przenieśli się rodzice. 

Wbrew tradycji rodzinnej próbował sprawdzić się w in
nej dziedzinie niż teatr. Studiował elektronikę na Politech
nice Wrocławskiej. Jednak Dorman wywarł zbyt silny 
wpływ na jego osobowość. Zrezygnował z „porządnego 
zawodu" i w roku 1987 rozpoczął studia w P.W.S.T w Bia
łymstoku. 

Dyplomowym przedstawieniem Szymona była „Pasto
rałka" przygotowana przez Grzegorza Kwiecińskiego . 

Pracę zawodową rozpoczął w Łodzi w Teatrze Pino-
kio, gdzie został zaangażowany przez swego białostockiego promotora. Brał udział między inny
mi w przedstawieniach „Ania i teatr" na podstawie baśni Andersena oraz „Klituś bajduś , baju, ba
ju" na podstawie tekstów Kownackiej. Po dwóch latach przeniósł się do Warszawy do Teatru 
Guliwer prowadzonego przez Joannę Łupinowicz. 

W Warszawie zagrał w „Miłości do trzech pomarańczy" Gozziego, „Podróżach Guliwera", 
„Kocie w butach'', „Bajkach o lisie" Lafontaine'a. W teatrach Pinokio i Guliwer pracował głównie 
w żywym planie. W bieżącym sezonie podpisał umowę z Teatrem Dramatycznym w Płocku. 

Ma 29 lat, żonę aktorkę i trzech synów. 
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