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Urodzon} " 1961 r. W latach 76- O był " gni ku teatr.ilnym 
prry Teatrze Ochol) (m.in . DemtlriUS7 - • en nocy letniej"). 
Ab oh•cnt w11tS.am kiej PWST - rola w przed. umieniu 
dypl m wym 'Zie w ho' nic" . Grai w ·1 catrze Buffo 
("K3.Zllnic" A. trzeleckiego), " Rampie ("Zie mcho\\ nie", 
"Cabaretro", "Sweet tifties• . "Czerwonv stoliczek"). W TV 
tworc} I po tać Mania w programach:· abarctro I. li, • a 

zdro" ie" omz w "I nterpretacjach' B> I modelem " lim1ie 
"Off Line" w iemC7..CCh. jako pierwszy " Europie 
dubbingował glo Kaczom Donalda i Goofiego w filmach 
W.Di ney'.. W 1992r. zagral w lilma h R .Wicrzyńskiego 
i P.Lazarkie\\ic1.a "Pora na czarownice" 
Obecnie możemy go zobaczyć w mu icalach ''Metro" w roll 
Maxa - jedynego " swoim rodzaju instruktora lllńca, w 'Panu 
Twardo" kim" - w roli Belzebuba. " "Królewnie Śniet..ce" 
w roli Kruka i Kupca. W ciągu I O lal wziąl udzial " ponad 
1600 przedslll"ieniach muzycznych . Poza tym W}Stępuje 
" wielu atyrycmo rozrywkowych programach tclewiz)jnych 
- m.in. "Sló"· c ięcie gięcie" zymona Majewskiego 
i "Akropoland" A.Zaorskiego i J.Krys7..nka Ostatnio mieli my 
także okazję us lysuć w jego wykonaniu pieśni i piosenki 
z rosyjskich lagrów. 

2.06. 1961 . PW T - Wrocław I 984r 
Zagral w o~olo 30 filmach (m.in. "Mistrz i Malgormta" 
M Wojtyszk i, "Sam pośród swoich" W.Wójcika "Dekalog" 
K.Kie !owskiego, "Tr0 mlyny" J.Domaradzkiego. "Opowie ć 
I łarleya" \I. .1 leloka, seriale : ·w labiryncie" i "Radio Romans" 
ild.) i w kilkunastu przedstawieniach teatralnych. Zacząl 

w Teatrze Rozmaitości " Warszawie. póżniej byl 
1.anngażowan) w ·1 eatrze Polskim "~ \ roclnwiu. Grai 
gościnnie" Lodzi i w Kaliszu. 
, agrody : Im. Zbyszka Cybulskiego. 

Brązowe Lw> Gdań 'kie. 
Jantar '8.\. 
KoS?.alińskie potkania "Mlodzi i Fi lm". 

Obecnie można obejrzeć go w musicalu "Metro", w "Billim 
Klumcy" i w "CudLic na Greenpoincie" orne w "P ięknych 

D\\11d7ics1olctnirh" z Miroslawcm Baką. 

Gc111111 hm" moim i.)•ciu b) I Kroków. Spęd,ilem tam IO lat -
miody, cieka\\. świalll i ludzi . Cala moja wrażliwość , moje 
upodobania teatralne, archteklonicznc. knwiamiano
mwarzy•kic lulaj mają '"'ojc źródło. Nocne wędró" ki do 
m1e;sc namaczony h czasem, bogatą tradycją, 
me lancholij nym pięknem : Wawel, Barbakan. Plant)·. R}nek 
i ... stnrc, mror1.nc podwórka ulic)· Kanonicznej, o klimacie 
pr7..cnicsionym z opowiadan Schulzu. Z drugiej strony -
w kuhurnlncj lopogmfi i Krokowa trzy "mekki" bohemy : Srm~· 
T<'<lfr. w któf) m współpracowałem po ukończeniu zkoły 

Teatralnej. a obok niego awangardowy Cricor 2 Tadeusza 
Kantom i galicyjska-rubaszna Pmwca pod Baranmni Piotra 
Skrzyneckiego. Lata 1974-83 spędzone w Krakowie pozwoliły 
mi poznać pcktaklc. które d1Jś t\\or7.ą już hist rię teatru 
poi kiego : D:rady Mickiewicza, NU<· lisrnpadQwą 
I w,.,,. ... o/em< Wyspiruiskiego. Biesy wg Dostojewskiego, 
Markę Witkacego, Em1gran16"· Mrożka . Z 1ych arcydLiel 
swoje anysl)rme. SLerLej - filotołiczne i historiozoficzne 
ś\\iadeclwa uc,)nili Jarocki, \\ inarski. Wajda ... Z niektórymi 
z nich miałem szrz~l.ric współpracować i uczyć się ich 
\\ielkicj s.-tu• i. 

czylcm się ró"nicż od innych - od moich krakowsk ich 
pedngogo'" wśród •toi:ch s1czcgólnc miej ce przymaj~ Ewie Las ek i Marcie Stcbnickiej, Annie 
Polon}. kr1cmu Stulmm 1 i Ed\\ardo" i Oobnańskiemu To oni kszlllłlownli moje pogl dy. gusty 
lCJlrnlnc. dL1dili s 1~ 1c mną tajemnicami aktorskiego fachu. Po pr7.cprowadzcc do Gdańska w 1983 roku 
dnl.[O) li do tego gronJ re/) SCl7) i akl017)" Z\\iąLani lrWUle lub prze lotnic Z rrójmiastem. glównie 
i frarrem IJ'\/>1::":'·· Kochańrt\k . Kuv. Mini. kopiń<~i. llanuszkiewic,, rut<i. Major. Zanussi, 
c"''n"'"ka. ·(iordon . u l:lkże ~01 sceniczni pannerz) : Winiarska . Bogacka, Dąbro" ki . Michalski, 
l. apiński. 13i la. Kor,cnio"'ki . Ogromn) wpł)"' \\)Wnrln na mnie twórczość Krzysztofa Babickiego. 
klóf) by I spra\\cą mujej pcr.-gi: nacji nad mor7c. Od po\\ iada mi ciemna. g,.sta poetyka jego spektakli . 
u po>lmodemi'l) c1ny m md1mod1ic. imponują an.ililyc1ne dociekania skażone futalizmem. zwątpieniem 
prL) '"I) >!kich cmoc;ach i nan11~tnosciach tego teatru . Io " prLo:dslllwi niu Krzysztofa wlaśnie 
1.adcbiulm1alcm na Wybrzau ro lą Maxa Broda" P11/<1pc~ RMc\\ict<i. 
Mój 7'lią1ck z gdanską sceną zakoń !)Iem ró"nie \\J/ną dla mnie \VSpólpracą z inn)m, wybitnym 
rei.y sc1em. 1"ndcus1em Minzem przy reali,.acji Opę1t1m·clr Gombrowicza . W surnk moje piętnastoletnie 
dOS\\ indczcnie nnysl) c,ne lWOr/) 40 rol i epizodów \\ insceni,.:1cjach drnrnalÓ\\ Mrożka. G mbrO\\icza. 
Witk;1ccgo. I redl"). C1echO\\J. Rl>żcwicz:t , Geneta. W swojej prac} aktorskiej i. re:>:yserskicj - dzi~ki 
"'ią1kom 1« Srw:-111 Ti:arrem Tearrcm lfrh1:::e:e. Teatn•m Mu::-i·c:11ym w Gdyna (1.1987-91 , zastępca 
d)rcktorn U'S an~sl)C7JlO-organizac~jnych) . . llwdemią M11::-ic11q w Gdaaisku(pcdngog.). Temem Lalki 
1 AAroru "Kuhu\ " w Kielcach. \\Teszcie, od e1onu 1 99 1 19~ / Tt"urrem Miejskim w Gdyna - telknąlem się 
ZK "Sl)Stkimi rodznjami leam1. ud dr.1matycznego i lalko\\ego, prlćz opcrclk.ę. wodewil, mu ical do 
op.:I) Może uda mi się kied)S zostać Jklorcm multimcdinlnym, "odpom)m" nn każde tworzywo s21uki? 
Jcsli je>! to .1aki idea I ... 

WYSPA 
J'am, gdzie pr:edrem by/a cela John i Winsron rwor:ą reraz scenę. na krór~j odbęd:i~ się 
pr::odsrawienie więfniów. l koców robią :aimprowizowaną kurtynkę. Winston :nika w nitt 
= rekwi:ytami. John , jes:c:c nie w kosri11111ie Kreona, wysr~p1tje napr:ód i :wraca się do 
widownr'. 

jOH Panie kapitanie Prinsloo. Hodoshc. strażnicy 1 ... panowie• Dwaj bracrn z rodu Labdakidów 
znależla się w czasie wo;ny w przeciwnych obnnch Jeden walczył w obror.ie l'aństwn . drugi 
przeciwko niemu. Oba; polegli w boju . Glowa Państwa, król Kreon . postanowił . że ten który 
Par\ siwa broni I, zostanie pochowany w grobie i uczczony ofiarą należną dos tojnym zmarlym. 
Drugiego. zdrajcę Po linika . który przybyl z wygnania, by ogniem zniszczyć ojczyznę 

i nurzać się w krwi swoich panów, zabronił chować i oplakiwać. Mini l eżeć me pogrzebany 
na po lu i zgnić lub stać się ł upem szaka li. Takie by ł o prawo. Ale Antygona. ich siostra. 
złamnla prawo i pochowaln cinlo swego brata, l'olinika. Schwytano ją i osadzono w areszcie. 
OzismJ cela czterdzieści dwa z oddz1nlu liodoshe chce wam przedstawić "Proces i knrę 
Antygony'. 
Znika =a :osłonką : koców. Fanfary w wykonaniu Winstona i Johna, koce ro=s11wnją się 
i wychodzi John jako Kreon. Na piersiach ma :awiesrony medalion. na głowie co.i, co udaje 
koronę; :arz11cony na ramiona koc =astępuje mu plas:cz. 

j0fl Ludu mój . Staje oto przed pałacem Kreon i pozdrawia was i Ale zaraz. zaraz. co ; n slyszę'l 
Mówże glośnicj, dobry czł owieku . Czyżbym uslyszal : "Niech żyje król '!" Moi dobrzy ludzie. 
jestem wnszym slugą ... slugą szczęśl i wym, n iemniej tylko sługą . llei razy mam was prosić . 

blagać . by le oznaki urzędu znnczyly dla was tyle, co strój najniższego slugi w ' nszym 
domu. Korona Kreona ;est równic prosto i - mam nadzieję - równie czysta. JOk fnnuszck 
1' 1astunk1 . ł tak j ak Piastunka uśmiecha się i raduje . i cieszy się z dobrej s l użby . widząc. że 

;ej wychowanek - wasze d7.iecko - wyglądnjnk pączek w maśle, tak też Kreon . wasz oddany 
slugn , stoi lu z uśmiechem . Cóż bowiem widzi Kreon'! Dostatek i zadowolenie. Czymże zaś 
innym mierzy si„ dobre rządyl Wystnwnosc1ą pałaców wnoszonych królom i książętom'! 
Wspaniałością świąt . n wznoszonych bogom'? Osiągnięciami uczonych i inżynierów. 

zdolnych ;uż wysyłać rakiety na księżyc'/ Nici To wszystko jest niczym wobec dostatku 
1 zadowolenia narodu . 
Czy jednak zastanowiliście si„ kiedy, czyim obowiązkiem ;cs1 dbać o ów dostatek 
1 zado"o lenic nardodu'/ Odpowiedz jest chyba prosta - waszego sługi. króla! /\ czy 
poszliście dalej w swoich rozważaniach i pomyśleliście, co jesl królowi nieodzowne dla 
utrqmania st u pomyślności'! Jnkic to narzędzia, prócz tej glupiej korony, slużą królowi -
gdy dąży do szczęścia narodu'' Odpowicdż - moi dobrq ludz ie - jest proslil. Tym narzędziem 
JCSt l'rawo. Tak. 1>rnwo. Pi~ć liter. Ileż to razy używaliście tego s lowa nic zadawszy sobie 
nawet trudu. by pomyśleć : "Co to wlaściwie ;est prawo'/" A jeśli nawet. lo wystarczaly ' am 
wyświcchwne frazesy jak "prawo nakazuje ... • albo 'prawo zakazuje" Tymczasem pro1Vo 
niczego nie nakazuje ani nie zakazuje. l'rawo br o n il Prawo nie j est niczym illll\111 . jak 
tarczą' dłoni waszego wiernego slugi , tarczą. która broni w a s! Ale lak .1ak lnrc1.n jest 
bezużyteczna w jednej ręce . ;cżeli w drugiej n ic ma gotowego do ciosu miecza . tak leż 

i prawu potrzebne ;est ostrze. Tym ostrzem jCSt kara . Ciężkie czasy prLcżyliśmy oslilln10. 
Z pewnością nic musz~ prLypominać o ciąglych niepokojach przy naszyc h granicach. o tych 
podlych szczurach. które nie przestają podgryzać naszego dobrobytu i zadowolenia . 
Rozprawiliśmy się z nuna stanowczo 
Niestety .1ednak elementy wywrotowe istn i eją nadal. .. wciąż jeszcze są wśród nas 111cdobitki 
wiecznie niezadowolonych szczurów. Im to właśnie ja, Kreon . muszę pokaz.1ć ob licze 
calk1em odmienne od tego, które ob;a\ iam pozdrawiając oto mój szczęśli1Vy naród! 
Z c1ężk1m sercem - a wnet zobaczycie dlaczego - musz'< wam oznajmić . że 1Vlaśnie 

schwytaliśmy ;eszczc ;edncgo takiego szczura Dlatego was tu wczwalcm. Niccha.1 to. co 
nastqpi , będzie l ekc;ą dla tych spośród "as, którzy wciąż ;eszcze błądz.1 obdarzając szczury 
sympM1ą. Tarcza obron Il a Teraz musi uderzyć micczl Wprowadzić oskarżoną. 

OPOWIADANIE O ZOO 
Chodzi o to ... chodzi o to .. (JEllRY mó\\i teraz w niezwyklym napięciu) po prostu chodzi 

o lO . ?c ;ak nic można nawiązać kontaktu z ludi.Jrn, wtedy trzeba szukać gdzie indzic.1 - WŚllÓD 
ZWIERZĄT (coro: sz.~bciej i jak spiskowiec) llozum1esz" Człowiek musi mieć możność 

nawiązania kontaktu z CZYMŚ . Jeżeli nic z ludżm1 .. . JCżeh nic z ludźmi . nie z kim ś. to choćby 
z CZYMŚ. Z lóżkiem. z karaluchcmz lustrem .. . 111e. lo bardzo ciężko. to J UŻ jedno z ostatn ich 
stud iów. l karaluchem, Z- •. no ... z dywanem, z rolką papieru toaletowego ... nic to też nie . to tak 
samo jak lustro Nie trzeba rozdrapywać ran . W1dz1sz. jak to trudno'' Znalcżc kontakt z ... 
z rogiem u licy, z wszystkimi kolorowymi światlnmi , ~lórc odb1;ają się w wilgotnym as fol ie ... ze 
smugą dymu ... ze smugą. dymu ... z m1lośc1ą. z rzyganiem, /. placzem . z wscieklosc1~ . z Bogiem . 
llozumiesz'I Z l3og1ern , który podobno JUŻ dawno odwrócll się od tego ' szystkiego ... z .. kiedyś 
tak.że .. z ludźm i 
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