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Trudno dziś wyobrazić sobie „zwykły, przeciętny pokój" 
- jak sobie tego życzy Tadeusz Różewicz w didaskaliach 
Kartoteki- bez telewizora. I choć dzisiejszy Bohater pewnie 
patrzyłby nie tyle w sufit, co w telewizyjny ekran, to Jednak 
Kartoteka powstała w innej, rzec by można, epoce: epoce 
przedtelewizyjnej. Warto o tym pamiętać, bo oswojeni z tech
niką elektronicznego montażu i symultanicznym obrazem, 
z poetyką wideoklipów, z kalejdoskopową estetyką MTV 
możemy nie doceniać (a młodsi -wręcz nie rozumieć) wy
łomu , jaki w swoim czasie poczynił dramat Różewicza od
stępstwem może nie tyle od statecznych reguł dramaturgicz
nych, bo te bywały w dziejach dramatu wielokrotnie łamane, 
ile od stylu pisania dla teatru w owym czasie. A był to czas 
bezpośrednio poprzedizający wielkie, spektakularne wyda
rzenia i1 przewartościowania. Kartoteka została wystawiona 
jeszcze przed pierwszym lotem człowieka w kosmos i przed li 
Soborem Watykańskim . Nie istniał - nawet fizycznie -
mur berliński (zaczęto go wznosić w sierpniu 1961, dzisiaj 
zresztą muru znów nie ma). Ludność świata osiągnęła dopie
ro trzy miliardy, rekord w biegu na 1 OO metrów mężczyzn 
przekraczał wciąż 1 O sekund, a w skoku o tyczce wynosił za
ledwie 4,70 metra, John Lennon miał dwadzieścia lat, a zes
pół The Beatles jeszcze nie został odkryty. Premiera Kartoteki 
wyprzedzała ekranizację Krzyżaków pierwszy panoramiczny, 
kolorowy film w dziejach polskiej kinematografii, a telewizja 
była w ogóle w powijakach. 

Pierwsi krytycy i recenzenci Kartoteki pytali: bohater 
autobiograficzny czy Jedermann, czyi i zwykły, szary, Każdy? 
Partyzant czy outsider? Nowy, współczesny Kordian czy polski 
Obcy, osadzony w rodzimych realiach, wyobcowany bohater
egzystencjalista rodem z Alberta Camusa? A może „człowiek 
bez właściwości"? Najbardziej popularna, utarta interpretacja 
to czytanie dramatu poprzez wiersz Ocalony. Bohater uosa
biać ma pokolenie „zarażone śmiercią", sparaliżowane do
świadczeniem wojny, ogołocone z ideałów i wyobcowane: 
„Stoję pod ścianą. Bracia moi, moje pokolenie! Do was mó
wię. Nie mogą nas zrozumieć, młodzi i starzy!" Właśnie ten 
ton i ta perspektywa dominują w utworze. 

Często spotkać można też inną lekturę: poprzez ,,teatr 
absurdu" i egzystencjalizm. Nietrudno wreszcie dojrzeć w Bo
haterze Kartoteki ślady autobiograficzne, a mówiąc ostrożniej 
- udramatyzowane „ja" liryczne poety, autora Niepokoju 
(1947), Czerwonej rękawiczki (1948), Poematu otwartego 
(1956) i Form (1958), bo i tak pojmowali kreację Bohatera 
pierwsi komentatorzy („.). 

Bohater Różewicza, który w pewnym momencie mówi: 
„Jestem pusty jak bazylika w nocy", a w innym pyta sam 
siebie: „Gdzie ty właściwie idziesz? Gdzie?" - reprezentuje 
nie tylko swoje pokolenie (urodzonych około roku 1920), ale 
też przynależy do korowodu wędrowców po Dantejskim 
„ciemnym lesie", jest jedną z licznych figur w długich dzie
jach wędrownego motywu. Toteż nic dziwnego, że Bohater 
Różewicza jest wieloimienny. Skądinąd wieloimienność wy
stępuje w polskiej literaturze najczęściej jako symbol prze
miany, podkreśla metamorfozę bohatera: tak Alf Walter przy
biera imię Konrada Wallenroda, Gustaw przeradza się w Kon-



rada, Jacek Soplica skrywa się jako ksiądz Robak, a Kmicic 
występuje jako Babinicz. Inaczej w Kartotece: tu wymienność 
imion jest raczej znakiem powszechności , pozwala upatry
wać w Bohaterze kogokolwiek, a więc człowieka w ogóle, 
Jedermanna, Everymana, Każdego. 

Postaci, które wchodzą bądź usiłują wejść w dialog 
z Bohaterem, nie są przypadkowe, przeciwnie: przychodzą 
z przeszłości (ze wspomnień? ze snu? z podświadomości?) 
Bohatera, i to zarówno z przeszłości jawnej (jak Nauczyciel 
czy Przyjaciel z Dzieciństwa) , półjawnej (to Chłop-partyzant) 
czy sekretnej (Tłusta Kobieta). Postacie Kartoteki pochodzą 
zresztą nie tylko z różnych zaułków biografii Bohatera, z róż
nych warstw pamięci , z różnych poziomów świadomości , ale 
też z tradycji literackiej i teatralnej; najczęściej są konwen
cjonalnymi rolami, jak Matka i Ojciec, tak bardzo stereoty
powi, bez cienia indywidualnej charakterystyki („ .). 

Bohater Kartoteki jest żywy i „umarły", niczym M ickie
wiczowski Gustaw-Pustelnik. Tok jego wypowiedzi - raz na 
kształt strumienia świadomości , raz na podobieństwo snu -
chwilami przypomina spowiedź , chwilami przesłuchanie „. 
Czy Bohater tylko śpi i śni , „mówi przez sen", jak tłumaczy 
Matka? Ale kto tu należy do sfery jawy, a kto do sfery snu? Czy 
cały dramat jest snem Bohatera - jak to zdarzyło się Gom
browiczowskiemu Henrykowi ze ŚlubLR Czy może obok osób 
żywych zachodzą do pokoju widma? 

Kolejni goście i przechodnie nawiedzać będą protago
nistę dramatu trochę jak Maski z Wyzwolenia, a trochę jak 
widmowe postaci z zaświatów w Weselu. Zywi i umarli 
współi stnieją na scenie („.). 

Rozmaite, nierzadko rozbieżne tonacje i nastroje prze
nikają się w skondensowanym dialogu. Osoby dramatu mają 
niejednolity modus scenicznej egzystencji. W dialog wcho
dzą zróżnicowane konwencje: postaci groteskowe (jak Pan 
z Przedziałkiem - o psiej kondycji) ; postaci farsowe (jak 
Olga czy Tłusta Kobieta), postaci widmowe, rodem z dramatu 
symbolicznego, trochę na wzór Wesela (Przyjaciel z Dzie
ciństwa, Chłop Wrona - z partyzanckiego oddziału). Nawet 
„prawdziwy" Wujek wydaje się aluzją do jeszcze innego świa
ta dramaturgicznego - „jest prawdziwy" jak w Teatrze „ Małe 
Zwierciadło" z Dwóch teatrów Jerzego Szaniawskiego, gdzie 
zasadą był „autentyzm i realizm". Trafiają się wreszcie postaci , 
które mogą budzić skojarzenia z konkretnymi utworami: Gru
by i Pan z Przedziałkiem przypominają cokolwiek parę Lucky 
i Pozzo ze sztuki Samuela Becketta Czekając na Godota. 

Wieloimienność Bohatera nie tylko wskazuje na jego 
powszechność i „moralitetowy" rodowód , nie tylko nawiązuje 
do dwuimiennych bohaterów literatury polskiej, ale - ina
czej jeszcze rozumiana - wyraża rozchwianie tożsamości 
jako częsty rys polskiej biografii , w której wskutek doświad
czeń okupacyjnych i powojennych - mieszają się pseudo
nimy konspiracyjne, prawdziwe i fałszywe , podobnie jak 
wiele rozmaitych wersji życiorysu . 

Autor nie bez podstaw napisał w uwagach poprzedza
jących dialog sceniczny: „Sztuka ta jest realistyczna i współ
czesna". Niweczący i luzję sceniczną sposób konstruowania 
znaków teatralnych nie przekreśla realnych odniesień niespój
nej rzeczywistości przedstawionej ; różnorodność przewijają
cych się przez scenę postaci tworzy reprezentację społeczną 
na podobieństwo Wesela. 

Bohater Kartoteki jest naj1wyraźniej1 „zamknięty " , osa
czony, unieruchomiony, ale nie w kosmicznej „kuli kryszta
łowej '', jak widzi siebie Kordian na szczycie Mont Blanc, lecz 
w strumieniu ludzi , rzeczy, obrazów, słów. Jest to bezruch 
wobec ruchu na zewnątrz . Brak tu wyraźnego kierunku , w ja
kim zdążałby Bohater, akcja niejako „wisi na włosku " , jest 
wątła , w każdym momencie grozi jej zerwanie. 

W Kartotece nie mieści się historia z jakimś punktem 
kulminacyjnym, zakończe lil ie jest otwarte, bo biografia w toku 
nie ma końca. Przywykli śmy, że sztuka, zwłaszcza sztuka dra
matyczna, zazwyczaj ukazuje chwile wyjątkowe , wielkie na
miętności , lragiczny splot wypadków, momenty próby, krań
cowe przeżycia . A przecież nie co dzień ktoś stoi na szczycie 
Mont Blanc, nie co dzień ktoś oferuje królestwo za konia' 
Nasze życie wypełnia banał, zwyczajne, rutynowe czynności 
i raczej pospolite utarczki . Tadeusz Różewicz w swym teatrze 
odsłani1a tę trywiall ność istnienia w całej pokraczności i nie
rzadko śmieszności- u~azuje to, co się dzieje, gdy nic nad
zwyczajnego się nie dzieje; wie, że środowiskiem naturalnym 
człowieka jest przeciętność . 

Kartotek? współtworzą dwa obrazy: pustka wewnętrzna 
~ potop obrazów, zjawisk, ludzi i rzeczy na zewnątrz(. „). 

Bohater Różew i cza jest niejako antytezą bohatera 
romantycznego: w miej.sce „ja" dynamicznie rozwijającego 
się pojawia się „ja" pasywne, unieruchomione. Romantycz
nemu dążeni, u w górę lub w głąb-wzlotowi w przestworza, 
wysokogórskiej wspinaczce, szczeblowaniu ducha, zstępo
waniu w podziemia-zaprzecza pozycja l l eżąca. Romantycz
ny bezkres, kosmiczną przestrzeń bez dna i bez granic przy
słania teraz widok sufitu ( .. . ). Bierność Bohatera wcale zresztą 
nie jest jednoznaczna: czy to zanik woli , następstwo rozbicia 
osobowości , czy raczej odmowa udziału . Brak aktywności 
można wreszcie odczytywać jako zaniechanie działania , by 
nie wyrządzać zła. 

Kartoteka jest niewątpliwie tym utworem, w którym tra
dycja romantycznego dramatu otwartego i tradycja teatru 
Wyspiańskiego zostały najbardziej twórczo i nowocześnie 
podjęte i spożytkowane w kreacji nowego języka dramatur
giczno-scenicznego. Romantyczny dramat otwarty cechuje 
odrzucenie zasady trzech jedności , luźna , fragmentaryczna 
kompozycja scen, wielość planów - i w znaczeniu topo
graficznym, i w znaczeniu jakościowym (jako współistnienie 
planów real i stycznego i fantastycznego). Forma otwarta Kar
toteki może być jednak rozumiana dwojako: owszem, jako 
odrzucenie krępujących reguł kompozycyjnych, kompromi
tacja niewygodnych konwencji, ale też jako wyraz dekompo
zycji świata i zanurzonego w nim Bohatera. Otwarta kompozyc
ja ujawnia świat bez granic, bohatera bez konturów, wyraża 
brak kształtu , brak tożsamości , stan rozproszenia, rozmycia. 
Ale można też odczytywać „ otwartą" Kartotek? jako dzieło 
o spotęgowanych znaczeniach, o zwielokrotnionych możliwoś
ciach interpretacyjnych, właśnie wieloznaczne, oczeku jące do
pełnień , zakładające aktywność czytelnika bądź inscenizato
ra, a później widza„. Stąd paradoks Kartoteki: otwarcie formy 
dramatycznej jest metaforą trudnej do ogarnięcia (i do poza
zdroszczenia) kondycji Bohatera, wszak brak kształtu wydaje 
się źródłem jego cierpień , ale jest też zaletą utworu -wciąż 
otwartego na nowe interpretacje. 

Zbigniew Majchrowski 



TAVEUS;} 12~EW-9C;} ur. 9.X.1921 w Radom
sku, poeta, dramatopisarz, prozaik („.). W czasie okupacji 
niemieckiej pracował fizycznie, 1942 ukończył tajny kurs 
szkoły podchorążych, 1943-44 walczył w oddziałach party
zanckich AK. Współpracował z prasą konspiracyjną, 1944 
ogłosił powielany zbiór poezji i opowiadań Echa leśne. Po 
wyzwoleniu złożył egzamin dojrzałości w Częstochowie i 1945 
wstąpił na wydział historii sztuki Uniwersytetu Jagiellońskie
go; 1946 wydał zbiór satyr prozą i wierszem W łyżce wody. 

W 1949 zamieszkał w Gliwicach, od 1968 przebywa we 
Wrocławiu („.). 

Pierwszy zbiór poetycki - Niepokój (1947), skupiają
cy wszystkie niemal cechy jego późniejszej twórczości, 
zwrócił od razu uwagę opinii krytyków swoją odmiennością 
na tle ówczesnej poezji wyrosłej z doświadczeń wojenno-oku
pacyjnych. Porażona ich ciężarem świadomość, poczucie 
obcości wśród żyjących, a zarazem dążenie do uwolnienia się 
od obsesyjnych wspomnień i lęków, do odbudowy elemen
tarnych wartości ludzkich - znalazły tu nową formę zapisu, 
prostą i powściągliwą, wyzbytą wszelkiej ozdobności i meta
foryki, obcą tradycyjnej wersyfikacji, bliską zaś chropawemu 
tokowi mowy potocznej( ... ). 

W późniejszych latach (zbiory Czerwona rękawiczka 
1948, Pięć poematów 1950, Czas który idzie 1951, Wiersze 
i obrazy 1952, Równina 1954, Srebrny kłos 1955, Uśmiechy 
1955, Poemat otwarty 1956) lirykę Różewicza współokreś
lały nadal motywy katastroficzne i arkadyjskie, przekonanie 
o niemożności porozumienia między ludźmi i dramatyczne 
próby nawiązania dialogu, protest przeciw okrucieństwu, 
przemocy, obojętności i tęsknota do świata prostych uczuć, 
słów i znaczeń. Od tomu Formy (1958) problematyka ta 
znacznie się rozszerzyła i skomplikowała filozoficznie, przyno
sząc próby moralistycznej oceny współczesnego świata („.). 
Poematy Et in Arcadia z tomu Głos Anonima (1961 ), 
Spadanie i Non-Stop-show z tomu Twarz trzecia (1968), 
wiersze ze zbiorów Rozmowa z księciem (1960), Nic w płasz
czu Prospera (1962), Twarz (1964), przynoszą diagnozę su
rową i krytyczną, ukazując rzeczywistość, w której wszelkie 
wartości uległy relatywizacji, człowiek został uprzedmioto
wiony, zdominowany przez technikę i jej wytwory lub przez 
biologię („.). Bohaterem lirycznym Różewicza jest osobo
wość pozbawiona tożsamości, zagubiona w świecie chaosu, 
ciągłego zagrożenia. Opis tego świata, połączony z mora-
1 i styczną przestrogą, podejmuje poeta głównie w dłuższych 
formach poetyckich, budując metaforyczne obrazy z potoku 
naturalistycznych obserwacji, stosując elementy groteski, 
łącząc rozmaite gatunkowo i stylowo wypowiedzi w całość 
pozornie niezborną, lecz wywołującą zamierzony efekt 
artystyczny (np. Świat 1906- collage z tomu Zielona róża 
1961, poematy prozą: Złowiony z tomu Regio 1969, Du
szyczka 1977). Następne dekady przyniosły mniej nowych 
tekstów poetyckich, jednak te opublikowane w zbiorach Na 
powierzchni poematu i w środku (1983), Płaskorzeźba (1991 ), 
Zawsze fragment (1996), Zawsze fragment. Recycling (1998), 
a także dołączone do wielu zbiorów wydań w postaci „ wierszy 
różnych" lub „z wierszy nowych", odznaczają się dojrzałością 
filozoficzną i wysokim artyzmem („.). Charakteryzuje je ton 
sceptycyzmu, dystansu intelektualnego, braku zaufania do 
łatwych i jednoznacznych odpowiedzi. 
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Odrębne i ważne miejsce we współczesnej dramaturgii 
zajęła twórczość sceniczna Różewicza, będąca próbą reali
zacji własnej koncepcji teatru „realistyczna-poetyckiego", 
obcego zarówno konwencjom dramatu klasycznego jak 
awangardowego. Składają się na n i ą utwory o kompozycji 
otwartej, pozbawione z reguły akcji i ciągłości czasowej, roz
grywające się w scenerii umownej, z bohaterem anonimo
wym i wielopostaciowym. Powracające w nich tematy i mo
tywy znane na ogół z twórczości poetyckiej pisarza: gorzki 
obrachunek z biografią własnego pokolenia, które po katak
lizmie wojennym próbuje bezskuteczn ie odnaleźć się w cha
osie życia współczesnego ( Kartoteka, wystawiona 1960; ten 
element został szczególnie wzmocniony w Kartotece rozrzu
conej, wydanie wspólne 1997) groteskowo-szydercze lub 
apokaliptyczne wizje cywilizacji zdehumanizowanej i zagro
żonej zagładą (Stara kobieta wysiaduje, wystawiona 1969), 
zdominowanej przez ideały konsumpcyjne (Świadkowie, 
albo Nasza mała stabilizacja, wystawiona 1964) i anachro
niczny, fałszywy estetyzm (Grupa Laokoona, wystawiona 
1962), kpina z sentymentalno-romantycznej bohater
szczyzny (Spaghetti i miecz, wystawiona 1967) i zakłama
nych wyobrażeń o powołaniu artysty (Na czworakach, wy
stawiona 1972), tragikomiczne portrety ludzi przeciętnych , 
usiłujących określić swe miejsce w świecie (Śmieszny 
staruszek, wystawiona 1965, Wyszedł z domu, wystawiona 
1965); wokół motywu obsesji erotycznej oraz zakłamanej 
i obłudnej kultury polskiej zostało osnute Białe małżeństwo 
(wystawione 1975), utrzymane w stylu przewrotnej zabawy 
literackiej . Stereotypy patriotyczne przełamuje Różewicz 
w głośnym dramacie Do piachu(wystawiony 1979), dokonu
jąc deheroizacji mitu partyzanckiego. Własne poglądy na 
dramat i teatr Różewicz wykłada w komentarzach i didaska
liach do swych utworów (np. sceniczny traktat-esej Akt 
przerwany, wystawiony 1970), w programowych szkicach, 
zarysach koncepcji i scenariuszach utworów dramatycznych 
(zbiór Teatr niekonsekwencji 1970), a także w dwóch sztu
kach opartych na biografii F. Kafki Odejście głodomora 
(1977) i Pułapka(1982) , gdzie szczególnie silnie ujawnia się 
problematyka artysty i tworzenia. 

Jako prozaik przeszedł Różewicz od rekonstrukcji 
swych doświadczeń partyzanckich z lat wojennych (tom opo
wiadań Opadły liście z drzew 1955) do prób określenia 
filozoficznego sensu i skutków psychologiczno-moralnych 
wojny w życiu współczesnym (Przerwany egzamin 1960, 
Wycieczka do muzeum 1966). Dylematy człowieka współ
czesnego przeżywającego dramat wyobcowania w obojęt
nym, pozbawionym autentycznych wartości świecie , znalazły 
wyraz w opowiadaniu Moja córeczka (adaptacja sceniczna 
1968) i w parabolicznym monologu Śmierć w starych deko
racjach (1970). W zbiorze Przygotowanie do wieczoru 
autorskiego (1971) zgromadził Różewicz autokomentarze 
i wspomnienia, szkice o pisarzach, fragmenty prozatorskie, 
dramatyczne i poetyckie, notatki z lektur i podróży. Utwory 
Tadeusza Różewicza przetłumaczono na ponad 20 języków. 

Mieczysław Dąbrowski 
Słownik Współczesnych Pisarzy Polskich 
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Rocznik 1938. Aktor scen lalkowych i dramatycznych 

Krakowa, Wrocławia, Torunia, Łodzi, Bydgoszczy, Grudziądza, 
Kalisza, Katowic, Legnicy, Zielonej Góry, Radomia, Poznania 
i Olsztyna. 

Ma za sobą: 
-16 teatrów (w tym 5lalkowych)w13 polskich miastach 
-około 120 ról (w tym około 40 na scenach lalkowych) 
-12 monodramów 
-współpracę z 6 rozgłośniami radiowymi 
-45 filmów fabularnych i telewizyjnych 
-13 nagród i wyróżnień na ogólnopolskich festiwalach 

teatralnych. 

Debiutował w krakowskiej „Grotesce" w roku 1961. 
Potem był wrocławski „Chochlik" , toruński „Baj", łódzki „Ar
lekin" i w sezonie 1966/67 olsztyński „Czerwony Kapturek", 
gdzie za rolę Króla w sztuce A/Iem Kaflem otrzymał swoje 
pierwsze wyróżnienie na festiwalu w Opolu (1967). Od sezo-

Florek w Królu MiesopuscieJ.M Rymkiewicza. reż J Kozłowsk i. 1974 
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nu 1972/73 rozpoczął się nowy etap pracy artystycznej Lecha 
Gwita związany z angażem do Teatru Ziemi Pomorskiej w Gru
dziądzu Zdobył tu od razu znaczącą dla aktorów tego regionu 
nagrodę Złotej Maski za rolę Kreona w Antygonie Sofoklesa
-Kajzara (reż. Krzysztof Rościszewski) , później za Andersena 
w Z życia glist (reż. Krzysztof Rościszewski) i Alfa w L~kach 
porannych (reż. Alojzy Nowak) Wcześniej dał się poznać jako 
konsekwentny popularyzator trudnych tekstów Tadeusza Pei
pera w monodramach Kronika dnia, Nowe usta, Na przykład, 
Dancing Otrzymał za nie wiele nagród i wyróżnień na Ogól
nopolskim Festiwalu Teatrów Jednego Aktora we Wrocławiu 
i Festiwalu Małych Form w Szczecinie 

Najpłodniejszy artystycznie okres pracy Lecha Gwita 
przypada na lata spędzone w Teatrze Jaracza w Olsztynie za 
dyrekcji Krzysztofa Rościszewskiego (sezony 1973/7 4, 78/84). 

Książę Konstanly w KordianieJ Słowacl<iego. rez. J Hulek. 1984 



Zagrał tu większość najważniejszych w swoim dorobku ról, 
wysoko ocenionych przez krytyków i publiczność i nagrodzo
nych na Festiwalach Teatrów Polski Północnej w Toruniu. To 
m i ędzy innymi: ponownie Kreon w Antygonie, Nik w Marii 
Stuart J. Słowackiego , Bukara w Przedstawieniu Hamleta we 
wsi Głucha Dolna I. Bresana ( główna nagroda na FTPP To
ruń 79), Porfiry w Zbrodni i Karze F. Dostojewskiego (główna 
nagroda na FTPP Toruń 81 ), Strindberg Nocy Trybad PO.En
quista, Konstanty w Kordianie J. Słowackiego, Ojciec w Ślu
bie W. Gombrowicza (główna nagroda na FTPP Toruń 84), 
Książę w Śnie F. Dostojewskiego. 

Do ważnych ról w swoim dorobku, zagranych poza 
Olsztynem zalicza też Alfa w Lękach porannych S. Grocho
wiaka, Andersena w sztuce Z życia glist P.O. Enquista, 
Estragona w Czekając na Godota S. Becketta i Profesora 
w Lekcji E. Ionesco. 

Współpracował z wieloma wybitnymi reżyserami 
polskiego teatru - małżeństwem Jaremów, Leszkiem Śmi
gielskim, Janem Wroniszewskim, Tadeuszem Mincem, Kazi
mierzem Kutzem, Krzysztofem Rościszewskim , Witoldem 
Zatorskim, Henrykiem Baranowskim. Na planie filmowym 
spotkał się z Andrzejem Wajdą , Jerzym Passendorferem, Woj
ciechem Marczewskim, Romanem Załuskim , Laco Adamikiem, 
Jakubem Kolskim. W rozgłośniach radiowych Bydgoszczy, 
Łodzi , Zielonej Góry i Olsztyna wielokrotnie czytał powieści , 
wiersze, występował w słuchowiskach, monodramach. 

Do Olsztyńskiego Teatru Lalek wrócił po prawie 35 la
tach . Powróc i ł równ i eż do Kartoteki, w której w roku 1973 
zagrał po raz pierwszy. Były to role Bobika i Pana we Fraku 
(Teatr Jaracza w Olsztynie, reż . Janusz Kozłowski) . Jego droga 
artystyczna zatoczyła znamienne koło. 

E. L. 

Strindberg w Nocy Trybad P.O Enquista. reż. J. Wierzbicki. 1982 
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