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BERTOL T BRECHT 

ŚPIEW ŻOŁNIERZY 

Raz piekło bitew, raz dzień spo-

koJny 

Zbyt dlugo szczerzy wojna pysk 

Ze sto lat chyba już tej woj ny 

Dla prostych ludzi żaden zysk. 

rwój mundur lach, twój wikt 

pomyje: 

Połowę żołdu pulk ci skradl, 

Lecz może cudu kto dożyje 

Do końca wojny czasu szmat! 

Człowieku wstań! Już wiosna 

znów: 

Topnieje śnieg! Kto padl, to padl: 

A kto swój łeb mógł unie~4! 

zdrów 

Ten znowu się wybiera w śwjat 



O MUTTER COURAGE 

JAN KOTT 

W samym założeniu roli, od jej pierwszego 
początku, Eichlerówna miała w sobie coś z war
szawskiej okupacyjnej szmuglerki. Od razu 
w pierwszym zaśpiewie, tak przypominającym 
swoją intonacją warszawskie „kocha-ana", Eich
lerówna jest przede wszystkim inna fizycznie 
od Heleny Weigel i Idy Kamińskiej. Tamte by
ły suche, zacięte, wypalone. Eichlerówna jest 
młodsza od nich, duża i jakby na przekór wa
runkom łagodniejsza. Ida Kamińska była tra
giczniejsza od Heleny Weigel o wszystkie kre
matoria i wszystkie obozy. Eichlerówna była 

szlachetniejsza. 
Mutter Courage Brechta żywi się wojną i tym, 

co wojna wyrzuca. Karmi się padliną. Ta woj
na była dla Brechta jej wojną. Do końca nie 
chciała, nie mogła nic zrozumieć. Wojna ją ni
szczyła. Ale i ona niszczyła. Mutter Courage 
napisał Brecht w roku 1939. Mutter Courage 
była nie tylko tragedią, była również oskarże
niem. Eichlerówna zagrała Mutter Courage 
w warszawskim Teatrze Narodowym w roku 
1962. Ta wojna nie jest jej wojną. Wojna zosta
ła jej narzucona. Nie żyje z wojny: żyje w świe
cie, w którym jest wojna. Wie wszystko od po
czątku. Chce przeżyć. Razem z dziećmi. Nic wię
cej. Karmi się wojną. Tak. Ale jak żyć inaczej? 

" 

Jak wykarmić dzieci? Wojna jest ponad nią. 

Musi przetrwać. Musi utrzymać stragan. Prze
ciw wojnie. I w tym Eichlerówna była bardzo 
polska, bardzo warszawska. Miała za sobą gorz
ką mądrość okupacj.i. I wściekłą żywotność. Bar
dzo ludową. I nawet coś ze wspaniał~go dowci
pu warszawskiej ulicy. Helena Weigel w wiel
kiej scenie po rozstrzelaniu syna zastygała 

w niemym krzyku otwartych ust. Eichlerówna 
ma martwe spojrzenie otwartych oczu. Znam 
ten niemy wzrok z okupacji. Niemy wzrok i po
tem na zamknięcie aktu martwy głos, z dwiema 
fermatami na początku i na końcu: „Targowa
łam sie za długo". 

Brecht był przeciwnikiem arystotelesowskiej 
„catharsis". Nie chciał, żeby widzowie wycho
dzili z teatru uspokojeni. Był wrogiem iluzji. 
Chciał, żeby jego sztuki były jasne i dydaktycz
ne. Losy Mutter Courage były dla niego para
bolą o niemieckim drobnomieszczaństwie, które 
do końca nie chciało niczego zrozumieć. W grze 
Heleny Weigel była zaciętość hieny, która kar
mi się padliną. Rzuca się na wszystkie odpadki, 
jakie wojna wyrzuca. Chce nie tylko przetrwać. 
Chce należeć do zwycięzców. Biją ją, wypędza

ją, zabijają jej szczenięta. Jest ciągle po stronie 
tych, co dają się jej karmić resztkami łupów. 

Brecht był ohrońcą sztuki jednoznacznej 
i z jednoznacznym morałem. Ale materiał dra
matyczny jest zawsze oporny i pełen niespodzia
nek. Dwie największe postacie sceniczne, jakie 
stworzył Brecht, „Mutter Courage" i „Galileusz", 
są wieloznaczne i w każdym spektaklu ukazują 
inny grymas, inną twarz. „Galileusz" jest żarło
kiem i oportunistą, jest tchórzem i karierowi
czem, niewątpliwie jest lisem. Bo wie, że tylko 
chytrość lisia może go ocalić, zapewne. Galileusz 
jest uczonym, który wie, że musi przekazać na
stępcom swoją prawdę i swoje odkrycia; za 
wszelką cenę, za cenę każdego odstępstwa, 

nawet za cenę każdej podłości. Sztuka oskarża 
Galileusza, lecz i sztuka oskarża inkwizytorów, 
którzy łamią Galileuszów. 

Mutter Courage jest małą pruską hieną, Mut
ter Courage jest tragiczną żydowską matką, Mut
ter Courage jest niezmożoną w swojej wyobraźni 
i niewyczerpaną w pomysłach warszawską prze
kupką. Osobiście wolę teatr Brechta od jego dia
lektyki. Mutter Courage jest tylko markietanką. 
Nie ona zaczęła tę wojnę. Ona ciągnie tylko swój 
wóz. Ten wóz jest ciężki. Kiedy padły konie, 
ciągną wóz· jej synowie. Kiedy zabrano jej sy-



nów, sama się do wozu zaprzęgła. Handluje. Tak, 
handluje. A jak inaczej ma przetrwać? Broni 
swrgo dobytku i dzieci! A kogo ma bronić? 

Mutter Courage nie jest ani marszałkiem, ani 
nawet kapralem. Nikt jej nie pytał czy chciała 
tej wojny. Nikt jej w ogóle o nic nie pytał. I tu 
jest chyba pierwsza i fundamentalna prawda 
o Mutter Courage. 

Mutter Courage ani przez chwilę nie jest za
łgana. W jej języku nie ma wielkich słów. Bro
ni rzeczy prostych, konkretnych, namacalnych. 
Idee i ideologie są ponad nią, daleko ponad nią. 
Mutter Courage broni swojego wozu, broni swo
ich synów, broni swoją córkę. Broni ich w grun
cie rzeczy przed wojną. Przed pozwaniem do 
wojska, przed gwałtem, przed głodem. 

Mutter Courage broni życia przeciwko śmierci. 
I dlatego jestem zawsze po stronie Mutter Cou
rage. 

• 

BERTOL T BRECHT 

1898-1956 

1918/20 

1919 

1921/24 

1923 

1924/26 

1926 

1927 

Poczynając od 1914 r. - pierwsze recen
zje, opowiadania i wiersze w czasopi-. 
smach aug;;buskich. 
pierwsza sztuka „Baal" - prapremiera 
w Lipsku, grudzień 1923. 
druga sztuka „Spartakus", przemiano
wana następnie na „Bębny w nocy" -
prapremiera w Monachium, wrzesień 
1922; nagroda Kleista w 1922 r. 
„Im Dickicht der Stadte - prapremiera 
w Monachium, maj 1923. 
„Leben Eduards II von England" według 
Marlowe'a (wespół z Feuchtwangerem) -
prapremiera w Monachium, marzec 1924; 
pierwsza samodzielna reżyseria Brechta . 
„Człowiek jak człowiek" - prapremie
ra w Darmstadt, wrzesień 1926. 
„Die Hauspostille" - pierwszy tomik 
wierszy, wydany nakladem autora. 
„Mahagonny" (Singspiel) - prapremie
ra w Baden-Baden, czerwiec 1927; pier-
wszy utwór z muzyką Kurta Weilla. 
Artykuł o teatrze epickim w „Frankfur
ter Zeitung" 27. XI. 1927. 

1928 „Opera za trzy grosze" - prapremiera 
w Berlinie, sierpiEń 1928. 

1928/29 „Lindberghflug i Badener Lehrsttick" -
prapremiera w Baden-Baden, lipiec 1929. 
„Aufstieg und Fall der Stadt l\'lahagon
ny" (opera) - prapremiera w Lipsku, 
marzec 1930. 

1929/30 „Swięta Joanna szlachtuzów" - nadana 
w kwietniu 1932 przez rozgłośnię ber
lińską. 
„Der Jasager" ~ prapremiera w Berli
nie, czerwiec 1930. 

1930 „Die Massnahme" - prapremiera w Ber
linie, grudzień 1930; pierwszy utwór 
z muzyką Hansa Eislera. 
„Wyjątek i rrguła". -

1930/31 „Matka" (według Gorkiego) - prapre
miera w Berlinie, styczeń 1932. 

1931 Premiera filmu „Opera za trzy ·grosze". 
Radiowa adaptacja „Hamleta", nadana 
przez rozgłośnię berlińską. 



LATĄ EMIGRACJI 
1933-1948 

1931/34 „Die Rundkćipfe und die Spitzkopfe" -
prapremiera w Kopenhadze, listopad 
1936. 

1933 „Anna-Anna „Die sieben Todslin
den" - prapremiera w Faryżu , czerwiec 
1933; jedyny balet Brechta. 

1933/34 „Die Horatier und di e Kuratier". 
1934 

1935/38 

1936/37 

1937/38 

1938 

1938/40 

1939 

1940 

1961 

1942/43 

1943/45 

1947 

1948 

„Powieść za trzy grosze". 
Drugi tomik wierszy ,,Lieder, Gedichte, 
Chore". 
„Strach i nędza III Rzeszy" - prapre
miera w Paryżu, maj 1937. 
„Karabiny pani Carrar" - prapremiera 
w Paryżu, październik 1937. 
„Życie Galileusza" - prapremiera w Zu
rychu, wrzE sień 1943. 
„Interesy pana Juliusza Cezara". 
„Das Verhćir des Lukullus", słuchowisko, 
nadane w maju 1940 przez rozgłośnię 
w Bernie. 
„Dobry człowiek z Seczuanu" - prapre
miera w Zurychu, luty 1943. 
„Matka Courage i jej dzieci" - prapre
miera w Zurychu, kwiecień 1941. 
Trzeci tomik wierszy .Svendborger Ge
d1chte. 
„Pan Puntila i jego sługa Matti" - pra
premiera w Zurychu, czerwiec 1948. 
„Kariera Artura Ui" - prapremiera 
w Berlinie, 1959. 
„Szwejk w czasie II wojny światowej" -
prapremiera w Warszawie, styczeń 1957. 
„Wizje Simony Machard" (wespół 
z Feuchtwangerem) - prapremiera w 
Frankfurcie nad Menem, marzec 1957. 
„Kaukaskie kredowe koło" - prapremie
ra w Northfield (Minnesota), maj 1948. 
„Antygona" Sofoklesa, przekład Holder
lina, adaptacja Brechta - prapremiera 
w Chur, luty 1948. 
powrót do Berlina, założenie Berliner En
semble. 

1948/49 „Dni Komuny" - prapremiera w Karl
Marx-Stadt, 1957. 

1949 

1949 
1_954 

„Opowiadania z kalendarza". 
12. XI. 1949 - pierwszy spektakl Berli
ner Ensemble. 
Małe organon dla teatru. 
marzec, pierwsze przedstawienie Berli
ner Ensemble w obecnej siedzibie ze
społu, tj . Theater am Schiffbauerdamm. 

••• 
Ostatnia wojna miała dwie rzucające się w oczy 

cechy. Były nimi: zadziwiająca ruchliwość i nie
bywałe okrucieństwo. Niczego podobnego nie 
widziano od czasów Wojny Trzydziestoletniej. 

„Druga wojna światowa" I. F. C. Fuller 

Wysoki, tęgi SS-man sprawnie kieruje ruchem. 
Ma tu cały system. Nie wystarczy, że się wysyła 
ludzi do obozu zniszczenia. Należy uprzednio roz
dzielić rodziny, przyjaciół, narzeczonych. 

Nieomylnie oddziela żonę od męża, matkę od 
dziecka. Ci w prawo pojadą dziś. Ci w lewo póź
niej. 

Osiemnastoletnia dziewczyna odłączona od 
matki przypada do kata, rzuca się na kolana„. 

- Mutter, mutter. 
Ale SS-man jest niewzruszony. Kopnięciem 

odpycha dziewczynę. Nieprzytomna z rozpaczy, 
biegnie za matką. Uczepiła się jej sukni. Matka 
głaszcze ją po włosach. Tęki SS-man przygląda 
się tej scenie z uśmiechem znawcy. Uważa wre
szcie, że osiągnęła ona już swój punkt kulmina
cyjny. Podnosi pistolet, mierzy i strzela. Celnie. 
Dziewczyna pada. Matka obłędnie zaszlochała. 
Popędzana przez SS-manów idzie wolno ku wa
gonom. 

Julian Banet „Kapitulacji nie będzie" 

TAK MOWIĄ MATKI 

„.Nas żadnym szantażem nie zgniotą; 
My kochamy świat, a świat jest po to, 
By jak drzewo szczęśliwie zakwitał. 
My nic damy temu drzewu uschnąć! 
A pokój to znaczy ludzkość, 
A wojna to krwiożerczy kapitał. 

K. I. Galczyńskt 



Wachmistrz 
Werbownik 
Matka Courage 
Katarzyna, jej 

córka 

Eilif, jej syn 
Szwaj cer kas. 

jej syn 
Kucharz 
Dowódca 
Kapelan 
Zbrojmistrz 
Yvette 

Premiera dnia 20 marca 1965 r. 

BERT OL T BRECHT 

MATKA COURAGE 
• 
I dzieci 

(MUTTER COURAGE U ND IHRE KINDER) 
Przekład - Stanis ław J erzy Lec 

Kronika Wojny Trzyd estoletniej w 8 obrazach 

OS<JBY 
wg kolejności poja'tania się na scenie: 

ROL AND GŁOWACKI J ednooki ZBIGNIEW MAK 
LEOPOLD MATUSZCZAK Pułkownik ZDZISŁAW RELSKI 
DANIELA KOLASZYŃSKA Pisarz WII\CENTY WESOŁOWSKI 

Młody żołnierz BOHDAN A. JANISZEWSKI 
HALINA KOMAN- LEOPOLD MATUSZCZAK 
DOBROWOLSKA St. Żołnierz RYSZARD KOLASZYNSKI 
JANUSZ MARZEC Chorąży J ER Z Y WĄSOWICZ 

Żołnierz I BOHDAN A. JANISZEWSKI 
BOHDAN GIERSZANIN LEOFOLDMATUSZCZAK 
ZBIG NIEW MAMONT Żołnierz II RYSZARD KOLASZYNSKI 
ANTONI SZUBARCZYK Ch łop BOLESŁAW ROSINSKI 
EUGENIUSZ WAŁASZEK Chłopka EWELINA WIĘCKOWSKA 
ROLAI\'D GŁOWACKI Młody chłop A NTONI SZUBARCZYK 
MIROSŁAWA LOMBARDO 

REŻYSER - ZBIGNIEW MAK SCENOGRAF - IRENA SKOCZE:Ń 

Asystent reżysera - Janusz Marzec 

Sufler - Halina Swincow 

Muzyka - PAUL DESSAU 
Kierownictwo muzyczne - Waler ian Pawłowski 

Układ tańca - Magdalena Dracówna 

Inspicjent - Eustachy Kojałłowicz 
Realizacja akustyczna - Helena Ponczek 



Teorie Brechta w wielkim skrócie moż
na by określić jako postulat teatru epi
ckiego, relacjonującego, w przeciwieństwie 
do iluzjonistycznego teatru, który Brecht 
uważa za wytwór burżuazyjnego miesz
czaństwa, nieprzydatny do odzwierciedle
nia zjawisk historycznych w ich ::mienno
ści i do uwypuklenia wymowy tych zja
wisk. Stąd plynie przerywanie toku sce
nicznego u Brechta, ilustrowanie go pieś
niami chóralnymi i songami oraz umiesz
czanie wyjaśniających napisów. Chodzi 
o zerwanie iluzji, o nadanie akcji scenicz
nej charakteru pouczającej demonstracji. 

W teorii gry aktorskiej Brecht sprzeci
wia się pelnemu przeistoczeniu aktora 
w odtwarzaną postać. Ząda „demonstro
wania" postaci, utrzymania granicy pomię
dzy aktorem a postacią, którą aktor „po
kazuje". 

Helena 
Weigel 

(ERWIN AXER Listy ze sceny -
Notatnik berliński) 

Brecht odszedł. Prawdopodobnie doko
nał tego, co stanowiło pensum jego życia. 
Stworzyl nowy dramat niemiecki, w któ
rym połączyl sposób średniowiecznego mo
ralitetu z dziedzictwem dawnego Singspie
lu, i dal temu dramatowi żywą treść swo
ich socjalistycznych idealów, których mie
nil się nauczycielem i misjonarzem. 

Brecht daje więc w swym teatrze pry
mat myśli nad uczuciem. Zwraca się nie 
do uczuć, ale do intelektu widza. Chce, by 
proces percepcji związal się w świadomo
.5ci widza z nieprzerwaną pracą umyslu. 

Czy to mu się udaje? Niewątpliwie tak. 
Tu wlaśnie leży wytlumaczenie owej tak 
8kupionej uwagi, z jaką widz przyjmuje 
jego sztuki. Wątpię jednak, by udalo mu 
się zachować przez caly czas w stanie nie

. zaklóconym ową powściągliwość „epicką". 
Obserwowalem widzów. którzy płakali 
w czasie końcowej sceny „Matki Courage". 
l chyba dobrze, że plakali. Widzę w tym 
nie slabość, ale silę teatru Brechta. Dosko
nale, że Brecht adresuje swe sztuki i przed
stawienia nie do uczuć. ale do rozumu od
biorcy. Czy można jednak oddzielić myśl 
od uczucia? 

(B. ZACHA WA Siła i słabość teatru 
Brechta. Znamja, nr 8/1957). 

Irena 
Eichlerówna 

Brecht w cyklu ostatnich lat dal swoim 
dramatom doskonaly ksztalt widowiska 
teatralnego. Najdoskonalszy, jaki one mieć 
mogą. Nie są bowiem pur _sang _lite:atu.
rą - są przede wszystkim inscenizac3ami. 

(ERWIN AXER Listy ze sceny -
Zamknięty krąg) 



DATY WOJNY 
TRZYDZIESTOLETNIEJ 

Okres czeski 1618-1643 

1618 - Protestanccy posłowie cze
scy wyrzucają przez okno 
(„defenestracja") urzędni

ków carskich w Pradze, co 
slaje s:ę bezpośrednią przy
czyną długolelnich wojen. 
Narastanie waśni wyzna
niowych między luterana
mi I kalwinistami z jednej 
strony, a katolikami z dru
giej. 

1620 - Klęska Czechów w bitwie 
pod Białą Górą z wojskami 
cesarza Ferdynanda II de
cydująco wpływa na dalsze 
losy Czech. Zniszczenie 
prawie całkowite literatury 
czeskiej i zniemczenie lud
ności. 

Okres duński 1625-1629 

1625 - Wojna pomiędzy katolicki
mi wojskami cesarza Ferdy
nanda II a wojskami pro
testanckimi sprzymierzony
mi z Chrystianem IV kró
lem duńskim - zakończo

na połowicznym 

stwem cesarza. 

1629 - Edykt restytucyjny cesarza 
nakazał przywrócenie kato
licyzmowi wszystkich ko
ściołów i beneficjów ko
ścielnych w Niemczech. 

Okres szwedzki 1630-1635 

1630 - Przyłączenie się 

szwedzkiego do wojny 
przeciwko Habsburgom. 

1631 - Wojska Gustawa Adolfa od 
noszą początkowo szereg 
zwycięstw (Lipsk, LUtzen). 

1635 - Po kilkuletnich walkach 
wojska cesarskie zwycięża
ją Szwedów. Pokój w Pra
dze łagodzący edykt re
stytucyjny. 

Okres francuski 1635-1648 

1635 - Francja włącza się do dzia-
łań wojennych usiłując 

przeciwdziałać wpływom 

Habsburgów. 

1637 - Po śmierci cesarza rządy 

obejmuje jego syn Ferdy
nand III. W okresie jego 
panowania nowe zwycię

stwa Francuzów i Szwe
dów. 

1648 - Pokój westfalski kończy 

wojnę trzydziestoletnią -
ostatnią wojnę religijną w 
Europie. Podpisany wów
czas obszerny akt dyploma
tyczny gwarantuje wolność 
wyznania, powoduje osła

bienie wpływów Austrii w 
Niemczech, uznaje niepod
ległość Niderlandów, regu
luje stosunki państwowe 

całej niemal Europy za
chodniej slając się podsta
wą prawa międzynarodo

wego. W wyniku wojny 
najbardziej zniszczone zo
stały w walkach Niemcy -
ulraciły prawie połowę

ludnoścl l jedną trzecią 

mienia ruchomego. Lud
ność Czech z dwóch milio
nów zmniejszyła się do 
700.000. 



DANIELA 
KOLASZYŃSKA 

Jest lublinianką. W Lublinie ukończyła studia 
dramatyczne przy Teatrze Miejskim, w Lublinie 
stawiała pierwsze kroki na scenie. Po złożeniu 
egzaminu aktorskiego przed Komisją w Łodzi, 

zaangażowała się w 1948 r . do teatru rzeszow
skiego, pod dyrekcją Kazimierza Biernackiego. 
Tam występowała przez 3 lata, grając przeważ
nie role charakterystyczne, komediowe. Zawa
żyła na tym opinia o jej aktorstwie, jaka jej to
warzyszyła już w rodzinnym mieście. ,.Daniela 
Kolaszyńska urod.ziła się chyba po to, aby stać 
się dobrą aktorką charakterystyczną" pisał Sta
nisław Fapierkowski, recenzent „Gazety Lubel
skiej". 
Grała więc Lemańską w „Odwetach" Krucz

kowskiego, Anielę w „Damach i huzarach" Fre
dry, Raisę Orłową w „Przyjaciołach" Uspień

skiego, Madame Arcati w „Seansie" Cowarda. 
W 1951 r. przybyła do Szczecina. W ciągu 8 lat 

widzieliśmy wiele ról w jej interpretacji: Mi
chasiową w „Pannie Maliczewskiej", Anielukie 
w sztuce Bałtuszisa „Pieją koguty", Anielę 

w „Damach i huzarach" Fredry, znakomitą Cy
gankę w „Rozbójniku" Capka, Armgard w „Wil
helmie Tellu" Schillera, Staruszkę w „Cudo
twórcy", Smierć w „Pastorałce" L . Schillera, 
Mtillerową w „Intrydze i miłości" Fr. Schillera, 
bardzo dobrą Panią Frank w „Pamiętniku Anny 
Frank" Goodrich i Hacketta. 

W roku 1959 na 4 lata powróciła do Lublina. 
Szczególną satysfakcję artystyczną dały jej tam 
role: Marii Józefy w sztuce Federico Garcio Lor-

ca „Dom Bernardy Alba'', tytułowa rola w „Dul
skiej" Gabrieli Zapolskiej , Marii Aleksiejewny 
w „Wujaszku Wani" Czechowa i kilka ról 
w „Królowej przedmieścia" wg Krumłowskiego. 

O interpretacji pierwszej z tych ról pisała 

Wiera Korneluk na łamach prasy lubelskiej : 
„Wielki sukces artystyczny odnosi Daniela Ko
laszyńska w roli Marii Józefy. Łatwo tu było 

o groteskowe przerysowanie, a tym samym za
tracenie łączności z bun tern Adeli, łączności 

przecież tak ważnej, by replika autora na atmo
sferę w Domu Bernardy zabrzmiała wyraźnie 

i jednoznacznie. Kolaszyńska ustrzegła się gro
teski, jej widmowa Maria Józefa jest wstrząsa
jąca i tragiczna." 

Po wyjeździe z Lublina, w ciągu jednego se
zonu występowała w teatrze koszalińskim, prze
ważnie w repertuarze obyczajowym lub w ko
medii satyrycznej , a więc: w „Lecie" Rittnera 
(Karolina), w „Kruku" Ostrowskiego (Niańka), 

w „Ich czworo" Zapolskiej (Wdowa), w „Plu
skwie" Majakowskiego, w „Oskarżonych" Osie
ckiej i Jareckiego. W obecnym sezonie powró
ciła do Szczecina. 

. Specjalnością Danieli Kolaszyńskiej były tak
że wiersze cygańskie, które recytowała ze znaw
stwem przedmiotu, znakomicie od_dając klimat 
i poezję tego ludu niezależnych włóczęgów. 

z dużym pietyzmem podchodzi do roli Matki 
Courage - jest to, jej zdaniem, jedna z naj
wspanialszych ról kobiecych w repertuarze 
współczesnym. 

ZBIGNIEW MAMONT 

Studiował historię sztuki i filozofię, był dzien
nikarzem „Życia Warszawy'', próbował różnych 
zawodów i wreszcie „odkrył" teatr. Od 1958 r., 
tj. od ukończenia PWST w Łodzi, pozostał mu 
wierny - chociaż posiada naturę niespokojną: 
lubi zmiany i włóczęgę. Zwiedził też niemały 

kawałek świata: Francję, Belgię, Holandię, 

Szwajcarię, Niemcy, Włochy, Jugosławię, ale, 
jak powiada, najwyżej ceni pracę w umiłowa
nym ·zawodzie, a dopiero potem podróże ... 
Zmieniał także często teatry. Rozpoczął wy

stępy w Teatrze Powszechnym w Warszawie, 
gdzie grał m. in. rolę Dołochowa w inscenizacji 
„Wojny i pokoju'', wg Tołstoja, póżniej przez 



2 lata występował w Koszalinie, przez rok 
w Szczecinie i 2 lata w Olsztynie. W obecnym 
sezonie powrócił do naszego miasta. 

W Koszalinie miał wiele intere: sujących ról, 
z których najwybitniejsze to: Król w „Hamlecie" 
Szekspira, Fred w „Ladacznicy z zasadami" 
Sartre'a, Rudolf Hoess w „Ludobójcy" Ja
reckiego (wyróżnienie na fesJ:hvalu toruńskim), 
Nick w „Marii Stuart" Słowacki~go , Prowodyr 
w „Tragedii optymistycznej" Wiszniewskiego. 

W Szczecinie pamiętamy go jako Szatana 
w „Kordianie" Słowackiego i Parrasiosa w 
„Obronie Ksantypy" Morstina - w pierwszym 
okresie, i ostatnio jako Porucznika Lukasza 
w „Przygodach dobrego wojaka Szwejka'" 
Haska. 

W Olsztynie grał role wymagające bogatej 
skali i różnorodności środków wyrazu: Doktora 
Ranka w „Norze" Ibsena, Premiera w „Nag:m 
królu" Szwarca (groteska), Mcbiusa w „Fizy
kach" Diirrenmatta i Zygmunta w sztuce Zdzi
sława Wróbla „Bracia". 
Występował wielokrotnie w f i!rr.ach polskich, 

w in. w „Godzinach nadziei" i w „Przeciwko 
bogom". 

W roku ubiegłym otrzymał I nagrodę za naj
leplizą kreację aktorską w telewizyjnym Festi
walu Teatralnym i wyróżnienie na Festiwalu 
Teatrów Polski Fółnocnej w Toruniu - za rolę 
Zygmunta w „Braciach" Wróbla. 
Duża wrażliwość, inteligencja i umiejętność 

korzystania z doświadczeń są sojusznikami pra
cy tego aktora i wróżą dalszy wszechstronny 
rozwój jego osobowości artystycznej . 
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