Rotmistrz
Witold
na Broadway’u

Pilecki

Romowa z Markiem Proboszem o sukcesie monodramu „Ochotnik do
Auschwitz” w Nowym Jorku.

Marek Probosz jako rotmistrz Witold Pilecki w monodramie „Ochotnik do Auschwitz”
na Broadway’u, fot. arch. Marka Probosza.
Joanna Sokołowska-Gwizdka:
W jakże ważnym dla każdego Polaka dniu, 11 listopada 2018 roku – w 100lecie odzyskania przez Polskę niepodległości w Theatre Row na nowojorskim
Broadway’u miała miejsce premiera spektaklu Ochotnik do Auschwitz:

Rotmistrz Witold Pilecki. Jest Pan zarówno aktorem, który wcielił się w tę
historyczną postać, jak i reżyserem spektaklu. Monodram był pokazywany w
ramach największego na świecie festiwalu jednego aktora – United Solo
2018, którego twórcą jest Omar Sangare. Czy trudno było zainteresować tak
organizatorów, jak i publiczność przyzwyczajoną do pokazywanych tam
głównie musicali, tak poważną, i dla wielu nowojorczyków egzotyczną
tematyką?
Marek Probosz:
Takie cuda zdarzają się raz na 100 lat! Intuicja podpowiada mi, że wcielenie się w
Pileckiego na Broadway’u było mi przeznaczone. Rotmistrz miał przemówić przeze
mnie właśnie tego dnia na najsłynniejszej scenie teatralnej świata. W czasie
negocjacji z dyrekcją uparłem się, aby światowa premiera miała miejsce właśnie w
niedzielę, w Dzień Niepodległości Polski, w setną rocznicę jej odzyskania i w Dzień
Amerykańskiego święta Weteranów. Zainteresowanie tym spektaklem przerosło
moje oczekiwania. Jeszcze przed premierą krytyk z Broadway’u wybrał ze 130
prezentowanych monodramów Ochotnika do Auschwitz jako jedno z ośmiu
przedstawień, których nie można przegapić! Spektakl był wyprzedany, a po jego
zakończeniu porażona emocjonalnie publiczność płakała ze wzruszenia i nagradzała
przedstawienie przez pięć minut owacjami na stojąco. Widać uniwersalni
bohaterowie nie znają granic, a zapierająca dech w piersiach prawda o ich
niezwykłych czynach i poświęceniu się dla ludzkości, działa wszędzie i zawsze.

Plakat przedstawienia w teatrze na Broadway’u.
Wcześniej zagrał Pan w filmie „Śmierć rotmistrza Pileckiego” w reżyserii
Ryszarda Bugajskiego. Jak do tego doszło, że powstał monodram w języku
angielskim?
Wszystko zaczęło się w 2005 roku kiedy Ryszard Bugajski przysłał mi do Los Angeles
scenariusz z notatką “Znalazłem dla ciebie idealną rolę. Mam nadzieję, że nie
powiesz NIE!” Po przeczytaniu byłem wstrząśnięty duchowym wymiarem mojego
bohatera. To jedna z najbardziej krystalicznych postaci w jaką przyszło mi się
wcielić. Jeden z największych bohaterów XX wieku. Od 13 lat wędruję dookoła świata
ze Śmiercią rotmistrza Pileckiego na festiwale, uniwersytety, do muzeów
Holocaustu, konsulatów, ambasad, gdzie jako pierwszy ekranowy Pilecki spotykam
się z publicznością. Po udziale w amerykańskim programie radiowym o Pileckim, All

Things Considered dla stacji NPR News w Waszyngtonie, zostałem zaangażowany
przez najpopularniejszą wytwórnię książek dźwiękowych w Stanach – Audible.com,
do nagrania po angielsku dziesięciogodzinnej całości Raportów Pileckiego z
Auschwitz. Nagranie otrzymało znakomite recenzje m.in. z Washington Post i jest
teraz dostępne na całym świecie. Po premierze w 2013 r. w Los Angeles gram też na
scenach Ameryki i Kanady spektakl po angielsku o Witoldzie Pileckim p.t. Ochotnik
do Auschwitz (The Auschwitz Volunteer). Teraz, w setną rocznicę odzyskania przez
Polskę Niepodległości przyszedł czas, abym wyreżyserował o rotmistrzu monodram.
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Czyli obecny monodram, 60 minut solo na scenie i wcielanie się we wszystkie
postaci, nie tylko Pileckiego, to zupełnie coś innego. Spektakl oparty jest
także na autentycznych raportach z Auschwitz, ale został też uzupełniony
głosem narratorki (Terry Tegnazian) i archiwalnymi fotografiami. Proszę
powiedzieć jak wyglądała inscenizacja i co powoduje tak emocjonalny odbiór
tego przedstawienia?
Duży wpływ na tak wielki emocjonalny odbiór publiczności i krytyków ma autentyzm
wszystkich elementów przedstawienia. Nie tylko Pilecki zamieszkał we mnie, bo
gram go od wielu lat w różnych formach i miejscach, ale spotkałem się również z
jego rodziną, stałem się jego ambasadorem na świecie. Na Broadway’u zagrałem w
oryginalnym wojskowy uniformie 2. Korpusu generała Andersa, który liczy prawie 80
lat. Taki nosił sam Pilecki!

Scenografia jest bardzo prosta i “uboga” – stół, krzesło, maszyna do pisania, lampka,
karafka z wodą i ekran do wyświetlania archiwalnych zdjęć. Chciałem skupić uwagę
widzów na tym, co najważniejsze, czyli na aktorze, jego słowie, ruchu i emocjach.
Takie rozwiązanie sprawia, że spektakl ten mogę zagrać wszędzie, także w szkołach i
w salach bez tradycyjnie rozumianych scen. Oświetlenie też nie jest rozbudowane,
ani skomplikowane. Obrazy na ekranie puszczane są z projektora.
Tak, jak Pan powiedział, występuje Pan w autentycznym mundurze 2 korpusu
generała Andersa, zresztą powiązanym z postacią, bo pożyczonym od pana
Romana Liwaka mieszkającego w Orange County w Kalifornii, chrześniaka
Marii Pileckiej – żony Witolda Pileckiego. Czy autentyzm tego kostiumu ma
dla Pana duże znaczenie?
Przywiązuję wielką wagę do szczegółu, tak więc kostium miał dla mnie kolosalne
znaczenie. Aktorzy japońskiego teatru No przed wejściem na scenę wpatrują się
przez godzinę w maskę, w której wystąpią, bo kiedy pojawiają się przed
publicznością nie są już aktorami, ale stają się maską, postacią którą ona
reprezentuje. Przed wyjściem na scenę przechodzę podobną metamorfozę. Na obu
ramionach mam brytyjskie naszywki, COMMANDO – SPECIAL OPERATION; te
naszywki nosiła włączona do 2. Korpusu 1. Samodzielna Kompania Komandosów,
złożona z wyborowych żołnierzy, inteligentnych i świetnie wyszkolonych. Kompania
dała się dobrze we znaki Niemcom podczas kampanii włoskiej 1944. To zobowiązuje.
Energia munduru przechodzi na mnie, czuję jego wibrację. W mundurze 2 korpusu
generała Andersa nie jestem już aktorem, zamieniam się w Pileckiego.
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Wiem, że sztuka zdobyła wielki aplauz publiczności. Po premierze pisała do
mnie nowojorska artystka, Basha Maryańska: Poznaliśmy się bliżej z
Markiem i Gosią Probosz po Marka znakomitym przedstawieniu na
Broadway’u o rotmistrzu Pileckim! Miał długie owacje na stojąco! Byłam
rada pomóc im moimi rekwizytami w scenografii, bo nic ze sobą z Los
Angeles nie mogli przywieźć! Poszliśmy po tej niesłychanie mocnej i
poruszającej wszystkie struny wrażliwości sztuce, na kolację na Time Square
i mogliśmy wspaniale porozmawiać. Jakie jeszcze głosy publiczności do Pana
dotarły, jak sztuka została odebrana przez wymagające nowojorskie
środowisko teatromanów?

Amerykański krytyk z Broadway’u Austin Kaiser dał spektaklowi o Pileckim „SOLO 5
Stars Critics’ Choice” – pię c ́ gwiazdek! Przytaczam fragmenty prasowe kilku
recenzentów:
– Pilecki był przykładem niewyobrażalnej dobroci w czasach niewyobrażalnego
piekła (…). Pan Probosz zasługuje na najwyższe uznanie za to, że wstrząsnął
Nowym Jorkiem, wzniecają c swym głę b okim, szczerym i zaangaż o wanym
kunsztem aktorskim pamięć o jednym z najważniejszych bohaterów XX wieku.
– Kapitalna kreacja polskiego aktora. Jedyne, co mnie niepokoiło, to to, czy moje
serce wytrzyma wszystkie napięcia, jakie w swojej inscenizacji stopniował autor i
wykonawca. Obrazy obozu oświęcimskiego, perfekcyjnie adekwatna dynamika
słów, całych fraz, czy też wielu zdań wyrzuconych, jak z żandarmskiego automatu
robiła nieprawdopodobne wrażenie; mundur żołnierza z tamtych czasów, podkute
buty, których tupot na “wrażliwych” deskach teatralnej podłogi przenosił widzów
w piekielną otchłań obozowych baraków; mimika twarzy i gra każdym nerwem,
każdym centymetrem policzków, oczu; rozdygotane, drgające ręce, wszystko to
tworzyło jednoosobowe, ale, jakże wielkie, pełne treści widowisko i ani na moment
nie dopuszczało myśli, że brakuje tu wykonawców.
– Probosz ujmuje widza bez reszty pokazując stany psychiczne i wrażliwość
Pileckiego. Imponuje skalą ekspresji, mówiąc o życiu w obozowej rzeczywistości.
Publiczność słucha go z zapartym tchem. Sceny, kiedy Pilecki prowadzony jest na
śmierć i sceny samej śmierci zilustrował Probosz ukazującymi się na ekranie
fragmentami telewizyjno-filmowego przedstawienia Bugajskiego. Znakomicie
zsynchronizował się z nimi na scenie. Jego gra jest wstrząsająca, ściskająca serce i
zaciskająca gardło. Nie do zapomnienia! Widzowie zamierają w bezruchu,
niektórzy płaczą. Efekt jest podwójny, bo oto widzimy jednocześnie przejmującą
sztukę aktora i prawdę o granym przez niego bohaterze.
Jak Pan myśli, czy publiczność poza Nowym Jorkiem przyjmie ten spektakl
jednego aktora z równie wielkim entuzjazmem?
Doświadczenie uczy, że dzieła uniwersalne i wielkie prawdy nie przemijają.
Wystarczy jeden klasyk do nieśmiertelności. Kiedy oglądam filmy Chaplina nadal

śmieję się do łez. “Umarła klasa” Kantora, nigdy się nie zestarzeje, to samo z
Szekspirem, Mozartem czy Picassem. Mogą być kolejne mody, interpretacje, zmienia
się publiczność, ale emocje, nasze pragnienia, marzenia, lęki pozostają zawsze te
same. Myślę, że Pilecki urósł do roli klasyka kultury ludzkości, nie dziwi mnie fakt,
kiedy na spotkaniach z publicznością poruszeni widzowie porównują go do
Gandhiego, Spartakusa, Mandeli czy Chrystusa, on wszedł do panteonu ikon
najszlachetniejszych wcieleń ludzkiego ducha. Może wciąż nie jest znany całemu
światu, ale już jest nieśmiertelny. Nie obawiam się o brak entuzjazmu innej, mniej
wyrobionej teatralnie publiczności. Pilecki przemawia do wszystkich bez względu na
wiek, rasę, wyznanie, jest ponadczasowy.

Marek Probosz jako laureat BEST DOCUMENTARY SHOW AWARD., podczas

festiwalu jednego aktora United Solo, fot. arch. Marka Probosza.
Na trwającym 10 tygodni festiwalu jednego aktora United Solo
zaprezentowano 130 monodramów z całego świata. Pan został laureatem
nagrody za najlepszy spektakl w oparciu o dokument historyczny – BEST
DOCUMENTARY SHOW AWARD. To wielki zaszczyt i radość dla nas Polaków.
Czym dla Pana jest ta nagroda?
Zwycięstwo oznacza światowy prestiż, daje przepustkę do elitarnego grona
scenicznych profesjonalistów. Wystarczy spojrzeć na listę międzynarodowych gwiazd
teatru i filmu, które otrzymały nagrody w przeciągu dziewięcioletniej historii
festiwalu. Fakt, że zaproponowano mi poprowadzenie dwugodzinnej klasy
mistrzowskiej z aktorstwa filmowego na Broadway’u w trakcie festiwalu, mówi sam
za siebie. Znalazłem się wśród ikon światowej kultury, przede mną prowadziła tam
klasę np. Olimpia Dukakis, zdobywczyni Oscara za rolę w filmie “Moonstruck”.
Ale samą nagrodę dedykuję rotmistrzowi Pileckiemu, wszystkim poległym w walce o
wolność i niepodległość. Jak pisał Norwid “Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek”.

Marek Probosz jako rotmistrz Pilecki w Teatrze Telewizji według scenariusza i w
reżyserii Ryszarda Bugajskiego p.t. „Śmierć Rotmistrza Pileckiego”, scena w sądzie.
Od mojego pierwszego pobytu w Los Angeles w 1998 roku zaczęła się moja
wielka przyjaźń z Heleną Modrzejewską. Przeczytałam książki na jej temat,
przestudiowałam dokumenty, zbieram pamiątki po niej. Mimo, że urodziła
się w innej epoce, jest mi niezwykle bliska, wydaje mi się, że ją dobrze znam.
Bolą mnie niepochlebne recenzje, na które czasem trafiam. Napisałam
dwujęzyczną książkę o Modrzejewskiej „Co otrzymałam od Boga i ludzi”,
mam przygotowaną prelekcję z pokazem fotografii, plakatów, pamiątek i
opowiadam o niej w wielu miejscach w USA i Kanadzie. Spotykam ciekawych
ludzi, zdarza się wiele wspaniałych chwil, a ja jestem niezmiennie
orędowniczką Modrzejewskiej, pokazując ją jako człowieka, a nie tylko ikonę
z przeszłości. Czy dla Pana taką postacią, z którą się Pan zaprzyjaźnił, mimo,

że nigdy nie poznał, jest rotmistrz Pilecki?
W swoim życiu artystycznym kilkakrotnie wcieliłem się w historyczne postaci, które
w jakiś mistyczny sposób we mnie wrosły. Rotmistrz jest moim duchowym bratem i
pewnie pójdę z nim już do grobu, ale stałem się również Romanem Polańskim w
amerykańskim filmie “Helter Skelter” nakręconym dla Warner Bros. Na premierze
reżyser John Gray powiedział mi: „Mam dla ciebie największy aktorski komplement.
Kiedy pokazywałem studentom reżyserii w USC twoją scenę z konferencji prasowej,
zapytali mnie jak udało mi się zdobyć prawa do tych dokumentalnych materiałów z
Polańskim po zamordowaniu jego żony Sharon Tate przez bandę Mansona?
Uwierzyli, że to nie aktor tylko Polański!” W przypadku historycznych ról przestaję
być sobą i staję się graną postacią. To bardzo skomplikowany i głęboki proces. Tak
było z Pileckim i Polańskim, za zagranie którego otrzymałem świetne recenzje z „The
New York Times”, „Hollywood Reporter” czy „Variety”.

Marek Probosz jako Roman Polański w filmie “Helter Skelter”, fot. arch. Marka
Probosza.
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A rotmistrz Pilecki wciąż polepsza mnie jako człowieka, powiększa mój czakram
serca. Podróżując z nim przez świat, przekazując dalej jego ideały dokonuje tego
samego z ludźmi, których na swojej drodze spotykam. A są ich już “miliony”. Konrad
w III części dramatu “Dziady” Adama Mickiewicza powiedział: Nazywam się Milijon –
bo za miliony kocham i cierpię katusze.
Pamiętam, jak Pan pięknie powiedział podczas odbierania statuetki “Oscara”
Polonii – Złotej Sowy za krzewienie polskiej kultury poza krajem w Polskiej
Akademii Nauk w Wiedniu w 2018 r. o swoim dziadku, Jerzym Proboszu,
poecie i dramaturgu z Beskidów, Laureacie Wawrzyna Literackiego w 1938
roku, który podczas aresztowania przez Niemców w 1939 roku, zdążył na
skrawku papieru zapisać, przesłanie, zachowane przez Pana tatę: Życzę ci z
serca mocy, abyś co dzień i w nocy/ Wytrwał! Wytrwał!! Wytrwał!!! / Choćbyś
miał ziemskie ciało w proch spalić / Musisz ducha ocalić. Słuchając tych

słów, ukradkiem ocierałam łzy. Czy postać Witolda Pileckiego łączy historię
również i Pana rodziny ze współczesnością, niosąc uniwersalne przesłanie?
Mam wrażenie, że współczesny świat cierpi na wielką inflację prawdziwych
bohaterów. Mój dziadek Jerzy i rotmistrz Pilecki są dowodem na to, że można
zamordować człowieka, unicestwić jego ciało, ale nie można powstrzymać jego
ducha. Moc i niezłomność bohaterów przelewają się na kolejne pokolenia. Nawet
jeśli dotyczy to tylko jednostek. Jestem profesorem adiunktem na uniwersytecie
UCLA, gdzie przekazuję swoją wiedzę i doświadczenie młodzieży z całego świata. To
dla mnie wielka odpowiedzialność, dająca mi dużo satysfakcji. Robię to od 20 lat i
mam już kilka tysięcy wychowanków. Dla wielu z nich jestem mentorem. W ostatnich
latach studenci ufundowali mi symboliczną statuetkę Oscara Dla najlepszego
nauczyciela na świecie. To dla mnie bezcenne. Możliwość dawania z siebie młodym
tego, co w nas najlepsze, to misja pedagoga i jego obowiązek.
Czy uważa Pan, że spektakl o rotmistrzu Pileckim spełnia rolę edukacyjną?
Jak najbardziej. W Phoenix w Arizonie grałem spektakl o Pileckim dla 1500 uczniów
szkół średnich, reakcja młodzieży po przedstawieniu była powalająca, tym bardziej,
że Żydowskie Centrum Edukacji o Holocauście ściągnęło dźwigami ze swojego
muzeum przed główne wejście do Chandler Center for the Arts autentyczny bydlęcy
wagon, którym w czasie wojny transportowano więźniów do obozów. Nauczyciele
przed wejściem do teatru przeprowadzili młodzież przez wnętrze wagonu objaśniając
im do czego służył.
W Nowym Jorku, w polskiej szkole na Brooklinie zagrałem monodram dla około setki
licealistów; żona Gosia opisywała mi potem ich reakcje: na początku kręcenie się,
szepty, chichoty, rozglądanie się, a potem – „wgnieceni w krzesła”. – Spoważnieli,
zaległa cisza. Po spektaklu, gdy zapaliło się światło, zauważyłam silnie zarumienione
twarze, łzy, szloch dziewczyny, która dopiero kiedy ją przytuliłeś zaczę ł a się
uspokajać. Ona akurat była w muzeum w Auschwitz, więc widziała na własne oczy,
co ludziom zgotowali ludzie, podczas spektaklu cały czas widziała w tobie Pileckiego.
Po przedstawieniu były bardzo ciekawe pytania, co niektórzy młodzi opowiadali o
swoich dziadkach i pradziadkach, którzy też walczyli podczas wojny. Na koniec
poprosiłem chłopców, by wstali, i nauczyłem ich, jak się salutuje w Wojsku Polskim.

Boż e , co to był za moment, jak za trzecim razem ci młodzi jak jeden mą z ̇ się
wyprężyli i ryknęli z głębi serc: Ku chwale ojczyzny, rotmistrzu Pilecki! I tak nasz
niesamowity bohater doczekał się pięknej chwili!
Co dla Pana, który wcielił się w tę niezwykłą postać, oznacza słowo
patriotyzm?
Wolność zawsze była dla mnie najwyższą wartością. To była cena, którą zapłaciłem
za emigrację. Jestem patriotą, jeśli to słowo oznacza wolność i służy walce o nią. Tak
mnie wychowano i te wartości przekazuję na emigracji swoim dzieciom. One znają
polską historię, swoich przodków i mówią płynnie po polsku. Sam czuję się jak
Odyseusz, którego zagrałem na scenie w Los Angeles, bo jak on stoję na dziobie
swojego statku w drodze do Itaki. Wiem jednak, że jeśli dobiję do jej brzegu i nie
okaże się ona być podróżą, to popłynę dalej, bo moją ojczyzną jest podróż i wolność.
A Polskę zawsze będę miał w sercu.

Marek Probosz z żoną Gosią i dziećmi, fot. arch. Marka Probosza.
_________________________
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