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Zachwycała mnie jego niezwykła wola 
życia i aktywna nienawiść do wszystkiego, 
co w życiu nikczemne, podziwiałem 
jego młodzieńczy zapał, jaki wkładał we 
wszystko, co robił . Zdumiewała mnie jego 

NADLUDZKA 
ZDOLNOŚĆ 
PRACY Jego ruchy były lekkie 
i zgrabne; skąpa, lecz silna gestykulacja har
monizowała całkowicie ze stylem jego mowy, 
skąpym w słowa, bogatym \V myśli. 

W jego twarzy o mongolskich rysach płonęły, grały 
przenikliwie oczy niezmordowanego bojownika prze
ciwko kłamstwu i niedoli życia, płonęły mrużąc się, 

u~miechając się ironicznie, pałając gniewem. Blask 
tych oczu dodawał jego słowom jeszcze większego 

ognia i wyrazistości. 

Zdawało się niekiedy, :i:e z oczu jego bucha sno-
pem iskier nieposkromiona. 

energia 
iego ducha 
a przepojone nią słowa skrzą się w powietrzu. Jego 
przemówienia zawsze wywoływały fizyczne uczucie 
nieodpartej prawdy. 

Dzi\vny i niezwykły był widok Lenina spaceruj ącego 

w parku w Gorkach - do tak iego stopnia wiązał się 
z jego postacią wizerunek człowieka, który siedząc 

przy końcu długiego s tołu i z uśmiechem połyskując 
przenikliwymi oczami sternika zręcznie kieruje dysku
sją towarzyszy , albo też stojąc na trybunie, odrzuciw
szy w tył głowę, rzuca w zasłuchany tłum, w pochła
niające go oczy ludzi spragnionych prawdy słowa 

dobitne i jasne. 

Przypominały mi one zawsze zimny blask metalu. 
Spoza słów tych z zadziwiającą prostotą wyłania się 

artystycznie rzeźbiona postać prawdy. 
Lubił on to, co śmieszne, i śmiał się całym ciałem, 

dosłownie „zanosił się od śmiechu", czasem do łez. 
Krótkiemu, charakterystycznemu dźwiękowi „hm, hm" 
potrafił nadać nieskończoną skalę odcieni, poczynając 
od zjadliwej ironii, a kończąc na ostrożnym powąt
piewaniu, i często w owym „hm, hm" zawierał się 
subtelny humor, dostępny człowiekowi niezwykle 
przenikliwemu, znającemu na wylot szatańskie niedo
rzeczności życia. 

Krępy, przysadzisty o czaszce Sokratesa i wszystko 
widzących oczach, Lenin nierzadko stawał w pozie 
dziwnej i trochę komicznej - głowę odrzuca do tyłu 
i słaniając ją na bok zakłada kciuki gdzieś pod pachy, 
za kamizelkę. W pozie tej było coś zadziwiającego, 

miłego i śmiccznego, coś z atakującego koguta, w ta
kich chwilach j a~ niał cały radością - wielkie dziecko 
tego potc:piez'iczego świata , wspaniały człowiek, który 
musiał przynieść siebie samego w ofierze wrogości 
i nienawiści, aby spełnić się mogło dzieło miłości. 

Aż do 1918 roku, do niskiej i podłej próby zamachu 
na życie Lenina, nie spotykałem się z nim w Rosji 
i nie widywałem go nawet z daleka. Przyszedłem do 
niego, kiedy jeszcze nie władał dobrze ręką i ledwie 
mógł poruszać przestrzeloną szyją. Na moje wyrazy 
oburzenia odpowiedział niechętnie, tak jak się mówi 
o tym, co się już uprzykrzyło : 

Biiemy 
siq. 

Cóż robić? 
Każdy walczy, 
jak może. 

(„Włodzimien Iljicz Lenin„ tomu 
pt. „Wspomnienia o Leninie". K iitźka 
i Wi dza 1957. tr. 356-358.) 
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Nareszcie znaleźliśmy się w gabinecie 
Lenina. Był to widny pokój z oknami wy
chodzącymi na plac kremlowski. Lenin 
siedział przy ogromnym biurku, zawalo
nym papierami i książkami. Zająłem miej
sce z prawej strony biurka, a niewysoki 
człowiek siedzący w fotelu tak, że nogi 
jego zaledwie dotykały podłogi , odwrócił 

się do mnie, opierając się łokciami o plik 
papierów. 

Udając się do Lenina spodziewałem się spot
kać dogmatyka marksizmu i doktry nera, z któ
rym będę zmuszony się zmierzyć, lecz stało się 

inaczej . 
Mówiono mi, że Lenin lubi pouczać ludzi, 

lecz muszę przyznać , że w czasie nasze j roz
mowy całkowicie się od t ego powstrzymał. Kie
dy się opisu je Lenina, zazwyczaj sporo miejsca 
poświęca się jego śmiech owi; zrazu jest on n ie 
pozbawiony uroku , póżniej natom iast jest jakoby 
nieco cyniczny. Nie mogę nic o tym powie
dzieć, gdyż w c iągu całej rozmowy nie słu sza

łem taki ego śmiechu . 

Lenin ma przyjemną, smagłą twarz, o szybko 
zmieniającym się wyrazie i ożywiającym ją 

uśmiechu; słuchaj ąc współrozmówcy m a zwy
czaj przymrużać jedno oko, co zapewne w ynika 
z jakiejś wady wzroku. Nie jest zbyt podobny 
do swoich fotografii , należy bowiem do ludzi, 
u których zmiana wyrazu twarzy posiada znacz
nie większe znaczenie an i żeli jej rysy; rozma-
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wiając ze mną Lenin z lekka gestykulował, jego 
ręce poruszały się nad papierami, których pełno 
na biurku, mówił szybko, przejęty tematem, bez 
cienia jakiejkolwiek pozy, szczerze i po prostu, 
tak jak zwykli ·rozmawiać prawdziwi uczeni. 

Dwa tematy przewijały się raz po raz w ciągu 
całej naszej rozmowy i stanowiły niejako jej 
zasadniczy trzon. Jeden podejmowałem ja: „Jak 
wyobraża pan sobie Rosję w przyszłości? Jaki 
rodzaj państwa stara się pan zbudować?". 

Dom na Kremlu w którym Lenin. mieszkal 
w marcu i kwietniu 1918 r. 

• 

-

Gabinet Len'ina na Kremlu 

A oto drugi temat, podejmowany przez 
Lenina: 

„Dlaczego w Anglii nie wybucha rewolucja? 
Dlaczego nic nie robicie, aby ja, przygotować? 
Dlaczego nie obalacie ustroju kapitalistycznego 
i nie zabieracie się do budowy komunistycznego 
państwa?" Oba tematy splatały się ze soba, 
i uzupełniały wzajemnie. Drugi temat kazał 

powracać do pierwszego: „Co wam przyniosła 

wasza rewolucja społeczna? Czy oceniacie jej 
wyniki jako dodatnie?" Z kolei Lenin z uporem 
powracał do poprzedniego tematu: ,,Po to, by 
nasza rewolucja przyniosła dodatnie wyniki, 
cały Zachód również musi dokonać rewolucji! 
Dlaczego nie wywołujecie jej?" 

H.G. WELLS 

Fragment książki pt. „Rosja we mgle". 
Książka i Wiedza 1961, str. 86-88. 

Książka H.G. Wellsa (1866-1946), wybitnego 
pisarza angielskiego zo s tała napisana p o jeg o 
pobycie w r. 1920 w Związku Radzieckim 
„Rosja we mgle"' to jeden z najciekawszych 
dokumentów literackich naszej epoki. Podobnie 
jak książka Johna Reeda (1887-1920) pt. „Dzie
sięć dni, które wstrząsnęły światem" (1919 r.) 



Nie był wątły, ale nie był też specjalnie silny. 
Nie pracował fizycznie, chyba że na „sobotniku". 
Pamiętam jeszcze, że naprawił płot, kiedy byliśmy 

na zesłaniu. Na spacerach nie męczył się prędko. 
Był ruchliwy. Wolał chodzić. W domu stale 
chodził po pokoju, szybko z kąta w kąt, 

czasami na palcach „od kąta do kąta". Myślał 
nad czymś. Dlaczego na palcach? Sądzę, że po 
części - aby nie przeszkadzać, tak samo na 
emigracji, kiedy wynajmowaliśmy pokój, żeby nie 
przeszkadzać na\vet gospodarzom. Ale to tylko po 
części. 

Poza tym chyba i dlatego, że takie szybkie ciche 
stąpanie na palcach pozwalało mu lepiej się skupić. 

Leżeć bardzo nie lubił. 
Sztywności w ruchach nie było. Ruchy nie 

były łagodne, ale też i nie gwałto\Yne czy szorstkie. 
Chodził szybko. Przy chodzeniu nie kołysał się 

i rękami specjalnie nie wymachiwał. 

Nie był niezdarny, raczej zwinny. 
Chaotyczności i pośpiechu w ruchach 

nie było. 

Nie gimnastykował się. Grywał w kręgle. 
Pływał, dobr ze j eździł n a ły .lwach, lubił jeźd zić: 

na rowerze. Na zesłaniu ślizgał się na rzece'' zdluż 
brzegu. Nad Wołgą, gdzie mieszkał, nie ma grzybow. 
Kiedy przyjech ałem do niego na zesłanie, często 

chodziliśmy do lasu na grzyby. Wzrok miał dobry 
i kiedy (szybko) nauczył si.:; szukać i znajdować 
grzyby, to szukał z zapałem. Był zapalonym 
grzybiarzem. Lubił polowanie. U\vielbiał chodzenie 
po lesie w ogóie. 

Pracą ręczną ani żadnym rzemiosłem nie trudnił 
się, nie licząc pisania atramentem sympatycznym. 





Ubierał się i rozbierał prędko. Kiedy chorował, 
starał się nie zmieniać zabiegów, właśnie po to, żeby 
wszystko wykonać szybko. 

Ulubione gesty i nawykowe ruchy -- wyrzucanie 
prawej ręki podczas przemówienia do przodu 
i w prawo. Niedawno widziałem ooraz 
przedstawiający Iljicza z prawą ręką (podczas 
przemówienia): przedramieniem do przodu, ale 
ramię przyciśnięte do tułowia - n ie jest to zgodne 
z rzeczywistością, on tak nie robił - ręka szła 

naprzód, prostowała się afoo wykonywała zaokrąglony 
ruch i odchodziła od tułowia. 

Takich J{l' lów juk bicia pit,;· ci<! w . lól 

luh grożenie palcem nigdy nic w:rl·on,vwał. 

Przc~aO,\' , cizi \'act w, I cent Q·czno: ci, 

z( ucz no.' ci. pozy \\ posobic h.' cia nic h;\'ło. 

:\Jimit,a i gl' t,,·k11h1<:ja zaw ze In ly 

w.vrazi . t • Stal.' si<; jcvczc Ź.' "ve " cza ie 

choroh,\-. L"miechał si • h;ncł'° cz• to. l śmiech 

dobr,\·, ni zlo:li\\ .' ani zdm\ k "'. 

Ach, jak on umiał się śmiać. Do łez. Przechylał 

się w tył podczas śmiechu. 

Żadnej tak zwanej zdawkowości uśmiechu 
czy śmiechu, żadnej sztuczności. Jedno i drugie było 
u niego zawsze bardzo naturalne.( ... ) 

Mówił zawsze z przejęciem- czy to było 
przemówienie, czy rozmowa. Zdarzało się często 

był bardzo skłonny do wzruszeń - że 

przygotowując jakąś publikację chodził po pokoju 
i szeptem recytował na przykład artykuł, który 
zamierzał napisać. Na spacerze czasem idzie bez 
słowa, skupiony. Wtedy ja też nic nie mówię, 
pozwalam mu zamknąć się w sobie. Potem zaczynał 

opowiadać s zczegółowo, dokładnie i bardzo nie lubił 

wtrącanych pytań. Po polemikach, dyskusjach, kiedy 
wracali śmy do domu, bywał posępny, milczący, 
wytrącony z równowagi. Nigdy o nic nie pytałam -
sam za\vsze potem opowiadał, bez wypytywania ( ... ) 

Lubił nucić i pogwizdywać. 

Pisał szalenie szybko, robiąc skróty. Pisał 

z niezwykłą szybkością, dużo i chętnie. Przed 
wygłoszeniem referatu zawsze notował myśl 
pr zewodnią i plan przemówienia. Na referatach 
notował myśli i przemówienia prelegenta 
i dyskutantów. Te notatki zawsze ujmowałły sedno 
problemu, nigdy go nie pomijając. 

Kiedy pisał (w listach na przykład) o czymś, 
co go szczególnie interesowało i nurtowało, jego 
pismo stawało się bardziej czytelne. 

To co pisał było zwięzłe i logicznie uzasadnione. 
Skróty liter (często samogłosek) i sylab stosował 
bardzo często celem zyskania na czasie. 

Rękopisy sporządzał zawsze od razu na czysto. 
Poprawek bardzo mało. 

:Nie przedkładał słowa mówionego nad pisane 
czy odwrotnie. Moim zdaniem jednym i drugim władał 
znakomicie. Pisał i mówił z jednakową łatwością 
i swadą. 

Tablice statystyczne, cyfry, wyciągi pisał 
niezmiernie wyraźnie, ze szczególną starannością 

są to „wzory kaligrafii". Sporządzał je chętnie, zawsze 
z cyframi, z krzywymi, z wykresami, nigdy jednak 
w postaci rysunków. 



Nigdy niczego nie r)·snw ł. 

Grafikę statystyc;mą slosuwal szc-roko, kreśli! 

sam, bardzo pedanlyemie. 

Cz. •tal nic n \ .\ kit• . z.vhh>. 
Czytał cicho. 

Twarze, ·trl)ni e, linijki znpamic;l) wal llardw 
cJ ollrzc. Dn brze i na długo zapam i 'lywal, tn l'O 

widział ze \\' zystkimi szC'zególami. 
Namiętnie kochał naturę. Kochał góry, las 

i zachody slollcu. Bardzo cenił i lubił połączenia 
lrnlorów. D11 własnego uhinru nic przywiqzywał 
zl,ytnic} wagi. :\.lyśłę. że kolor krawata był mu 
nu jw pełniej obojętny. Sam krawat zresztą tr::ik l(l\\'ał 
jak zło konieczne. 

Słuch miał dobry. Dnbrze łyszał mowę 

SZl·plan'-1. W ni znan j miej cowości orientował się 
dol>1·zc. Odległości kierunek ze łuchu też ok re ·1:1! 
dohrzc. 

Bardzn dobrze na dlue.o zapamiętywał 
l<>, to usłyszuł. Powtarzał zawsze dokładnie, pewni 
i ze swobodą. 

Sądzę, że zarówno wzrokowa jak słuchowa 
pamięć były mniej więcej jednakowo rozwinięte.( ... ) 

Bardzo lubił słuchać czyjegoś opowiadania. 
Słuchał poważnie, z uwagą, chętnie. Są wspomnienia 
grupy robotników, którzy odwiedzili go po chorobie. 
Piszą, że Iljicz rozmawiał z nimi. W rzeczywistości 
s łuchał tylko. 

Ba rdzo lubił ~luch ać muzyki. Ale strasznie 
go to męc1.yło. Sluchal z powag:1. Bardzo lubi! 
Wngnera. Z reguły wychodził pn pi<!rW zym akci · 
jak l'hory. 

HałasLl nie znosił (nie mam na my.'li gwaru 
ulicv, tlumu, wielkiego mia. ta). i~ lu bil hala u 
w domu. 

Muzykalny. Pamięć muzyczna dobra. 
Zapamiętywał dobrze, chociaż nie tak szybko. 
Nade wszystko lubił skrzypce. Lubił też 
pianino. Słuch absolutny? Nie wiem. Co do akordu, 
też nie wiem. Rytm? Nuty? Czy umiał je czytać? 
Nie wiem. 

Operę wolał od baletu. 

Lubił Sonatę patetyczną i Appasionatę. ( ... ) 

Optymista. Na Syberii i we Francji był o wiele 

bardziej nerwowy. Cierpiał strasznie na bezsenność. 

Poranki zawsze były dla niego trudne, póżno zasypiał 

i sypiał źle. W Szwajcarii bardzo dobrze mu zrobił 

systematyczny tryb szwajcarskiego źycia, a we 

Francji źyliśmy na opak. Wieczorne rozmowy 

i dyskusje do późnej nocy (na Syberii i za granicą). 

Na Syberii przez jakiś czas przed końcem zesłania 

okropnie się denerwował, że mogą przedłuźyć -

był wtedy bardzo nerwowy i drażliwy. Nawet 

schudł. 

Melancholii, apatii nie znał. W ogóle zmiany 
nastroju zawsze spowodowane były konkretną 
przyczyną i były adekwatne. Bardzo go drażniły 
zagraniczne intrygi, kłótnie i spory z Plechanowem 
i naprzodowcami. 



W ogóle bardzo skłonny do wzruszeń. Wszystkie 
przeżycia odbierał emocjonalnie. 

Normalnym, przeważającym nastrojem było 
napięte skupienie. 

Wesoły i skłonny do żartów. 

Nie przerzucał się z jednego nastroju w drugi. 
W ogóle wszystkie zmiany zawsze były uzasadnione. 

Bardzo dobrze panował nad sobą. 

Kiedy mówił, jeżeli z tych czy innych przyczyn 
nie trzeba było hamować się, zawsze ostro stawiał 
problemy, zaostrzał je „bez względu na osobę". 

W rozmowach z ludźmi, których 
wychowywał, był bardzo taktowny. 

Wrażliwy. Reagował bardzo mocno. („.) 
Nieustająca, wprost organiczna więź 

z życiem. 
Kolosalna umiejętność koncentrowania się. 

Samokrytyczny, bardzo wymagający wobec siebie. 
Ale grzebania we własnym wnętrzu i bardzo 
męczącej samoanalizy nienawidził. 

BYŁ STWORZONY DO 

WALKI.( ••• ) 

Fragment odpowiedzi na ankiet~ 
moskiewskiego Instytutu Mózgu. 

N.K. KRUPSKA 



MICHAŁ SZATROW (prawdziwe 
nazwisko Marszak) urodził się 3.IV.1932 r oku. 
W 1956 r. ukończył moskiewski Instytut Górniczy. 
Jest autorem szeregu sztuk dla młodzieży i o mło
dzieży. Pierwsza sztuka Szatrowa nosiła tytuł „Czyste 
ręce". Wystawił ją moskiewski Teatr Młodzieży (1955). 

Szatrow zdobył sobie rozgłos i sławę, daleko wykra
czającą poza granice Związku Radzieckiego trylogią 
dramatyczną - „Wojna czy pokój'', „Szósty lipca", 
„Bolszewicy", Część I mówi o problemie i sensie po
koju brzeskiego, część II jest poświęcona spiskowi 
i próbie dokonania przewrotu przez partię eserów*), 
część III za temat bierze zamach na życie Lenina. 

Szatrow to przedstawiciel tych pisarzy, którzy tzw. 
literaturę faktu podnieśli do rangi propozycji arty
stycznej. Sukces zaś trylogii zapewnił mu trwałe 
miejsce w tym rodzaju twórczości. 

Druga część trylogii Szatrowa („Szósty lipca'') po 
raz pierwszy została wystawiona przez moskiewski 
TeatT im. Stanisławskiego (1964), a potem przez Mo
skiewski Teatr Artystyczny (MCHT) w 1965. W Polsce 
dramat ten odniósł ogromny sukces artystyczny w te
atrze telewizji (w znakomitej reżyserii Jerzego Kra
sowskiego, który zrealizował go następnie we wroc
ławskim Teatrze Polskim). Polską zaś prapremi rę 
„Bolszewików" zaprezentował w 1969 roku katowicki 
Teatr im. St. Wyspiańskiego . 

A oto co mówi o swojej twórczości autor „Szóstego 
lipca": 

•) Eserowcy (socjaliści - rewolucjoniści) rosyjska partia 
polityczna, działająca głównie wśród chłopów i clrobn omiesz
czaństwa, utworzona na przełomie !!'QI i 1902 r. P o rewolucji 
lutowej 1917 r. stali sit:: w ówczesnej rolniczej R os ji najpo
tt::tniejszą liczebnie partią. Do sierpnia 1917 r. mieli wraz 
z mieńszewikami, większość w Radach Delegatów Robotni
czych, Chłopskich i żołnierskich. Ostra walka. którą toczyli 
bolszewicy z eserami nasilała sit:: po rewolucji pa.i:dzierni
kowej 1917 r . kiedy eserzy znależli sit:: w obozie hontr rewo
lucji. 

Narastająca od lata 1917 wśród eserów lewicown opo
zycja (m.in. Spirydonowa, Kamkow) doprowadziła do w y
dzielenia sit:: opozycji i ukształtowania jej w i:t rudn iu tegoż 
roku w odrt::bną organizacjt::, tzw. lewicowych eserów. Lewi
cowi eserzy mimo różnych zastrzeżeń współpracowali z bol
szewikami, wzit::li udział w rewolucji pażdz ł e ~n lkowej . 
W związku z zawarciem przez Rosjt:: brzeski ego t r nktatu 
pokojowego z Niemcami, przechodzili stopniowo do otwartej 
opozycji; w lipcu 1918 r. podjt::li nieudaną próbę przewrotu 
zbrojnego (6.VII. - zabójstwo posła niemieckiego Mirbacha), 
po której czt::ść działaczy kontynuowała walkę przeciwko 
władzy radzieckiej, czt::ść wstąpiła do partii bolszewickiej, 
a czt::ść zaniechała dzialalności. (Za WEP, t. IO, str. 630). 

PRZEDSTAWIAMY 

ZBIGNIEW KUŹMIŃSKI 

Zbigniew Kużmiński jest znanym reżyserem filmo
wym. Po skończeniu w 1946 r. Instytutu Filmowego 
w Krakowie rozpoczął pracę jako asytent reżysera 
(m.in. Ulica graniczna"). Następnie realizował filmy 
jako 11" reżyser (wśród ponad 12 pozycji wspóreżyse
rował „Krzyżaków") . Od 1960 roku tworzy już własn~ 
filmy. Wymieńmy kolejno: „Milczące ślady", „Drugi 
brzeg" ,M.ój drugi ożenek", „Banda" , „Zejście 
do pi~kł~" , „Zwariowana noc", „Bariera dźwięku", 
„Raj na ziemi". 

Od 1957 roku współpracuje z telewizją warszawską 
i łódzką. W teatrze telewizyjnym wyreżyserował około 
20 sztuk (ro.in. „Zabawę jak nigdy" Saroyana, „Uciecz
kę z Betlejemu" Niziurskiego, „Brulion" Bratnego, 
„Poletko nad jeziorem" Lenarta, „W kuźni urodzo
nego" Janickiego, „Pierwszy dzień wolności" Krucz
kowskiego, „Cienie" Sałtykow - Szczedrina. Zbigniew 
Kuźmiński jest członkiem zespołu filmowego „Nike". 



AMBROŻY KLIMCZAK 

Ambroży Klimczak jest aktorem w krakowskim 
Teatrze im. J. Słowackiego. Pracę na scenie rozpoczął 
tuż po wojnie w sezonie 1945/46 w Teatrze Polskim 
w Bielsk u. Ważniejsze role z tego okres~ to Bo
bczyński („Rewizor" M. Gogola) , P odkolesin („Ożenek" 
M. Gogola), Papk in („Zemsta" Al. Fredry). 

W sezonie 1949/50 zaangażowa ł się do Teatru „Wy
brzeże". Grał tu m.in. Rzecznickiego („Fantazy J. Sło
wackiego) , Swiekołkina („Zwykły człowiek" L. Leono
wa), Wicherkowskiego („Dom otwarty" M. Bałuckiego) . 

W sezonie 1951/52 dyr. Henryk Szletyński zapropo
nował Ambrożemu Klimczakowi współpracę w Te
atrze im. J. Słowackiego , gdzie do dziś występuje. 
Wśród kilkudziesięciu ról jakie stworzył na tej scenie 
wymieńmy najważniejsze: Dyrektor („Pamiątkowa fo
tografia" J. Jurandota), Prezes („Kuglarze" Z. Sko
wrońskiego) , Bartolo („Cyrulik Sewilski" Beaumar
chais, Grzesio („Damy i huzary" Al. Fredry) . Sędzia 
(„W małym domku" T. Rittnera). 

WOJCIECH KRAKOWSKI 

Wojciech Krakowski, tarnowianin, mieszka i pra

cuje w Krakowie. Znany scenograf, malarz, grafik 

i historyk sztuki (ukończył Wydział Scenografii i Gra

fiki w Akademii Sztuk Plastycznych, a także Wydział 

Historii Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim). 

Oprócz działalności scenograficznej i malarskiej rów

nież pisze o tych dyscyplinach. Jest etatowym sceno

grafem (od 1955 r.) w krakowskim Starym Teatrze. 

Pracę jako scenograf rozpoczął w 1952 roku . Do tej 

pory wykonał przeszło 95 prac z tego zakresu. Bierze 

czynny udział w wystawach malarskich i scenogra

ficznych, krajowych i zagranicznych. Jego obrazy są 

w posiadaniu m.in . Galerii de France w Paryżu . 






