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() d pierwszych niemal swych triumfów Molier roz-
pętał przeciw sobie wiele nienawiści. Atakowano 

autora komedii na wszystkie sposoby. .Jak zwykle 
wytoczone i zarzut n iem o r a 1 n o ś c i; „kotły roz
palone" w tyradzie Arnolfa i maksymy jego paro
diujące nauki św. Grzegorza z Nazjansu poczytano 
Molierowi za żart z rzeczy świętych. Podrażnienie, 



z jakim Molier odpowiada w Improwizacji w Wer
salu napastnikom dowodzi, jak bardzo musieli mu 
dopiec do żywa. Improwizacja ta odpowiada akto
rom. Krytyką szkoły żon odpowiedział literatom, 
obecnie przygotował odpowiedź trzecią. 

Zatem . 12 maja 1664 roku odegrano w Wersalu, 
pod koniec uroczystości Zaczarowanej wyspy trzy 
akt.v nowej komedii Moliera pt. Tartufe. Czy t~ trzy 
akty to była skończona sztuka w jej pierwotnej for
mie? Zdaje się, że nie; ale nie były to również, :jak 
się zdaje, trzy pierwsze akty obecnej redakcji. Król, 
któremu cenzorowie moralności mocno dawali sie 
we znaki, przyjął nowy utwór z zadowoleniem (nie.: 
którzy posuwają się aż do podejrzeń, że król go 
inspirował); nie znalazł natomiast łaski w oczach 
królowej-matki, Anny Austriaczki, wówczas JUZ 

tkniętej śmiertelną chorobą i tym skłonniejszej do 
powagi i dewocji. Ale na ogół zawrzało; zaczęły się 
krzątania na dworze, aby udaremnić wystawienie 
sztuki. Na czele zgorszonych stanął Msgr de Perefi
xe, arcybiskup Paryża. Ludwik XIV, mimo swej 
wszechwładzy, musiał się liczyć z głosem, który 
przemawiał w imię religii i moralności: starając się 
osłodzić Molierowi przykrość, zabronił wszelako gra
nia Tartufa publicznie Nie przeszkodziło to fanaty
kom ogłaszać przeciw Molierowi pism, w których 
nazywano go „czartem obleczonym w ciało i pne
branym za człowieka", zasługującym na karę ognia, 
zanim dosięgnie go ogień piekielny. A w owym cza
sie nie były to przenośnie poetyckie: gdyby nie opie
ka króla, zuchwały poeta mógłby łatwo przypłacić 
głową swoją śmiałość. 

Molier wynagradzał sobie zakaz królewski , c1.y
tając sztukę po znamienitych domach , a nawet gra
jąc ją prywatnie (między innymi u brata królew
skiego); mimo to zakaz był dlań ciosem jako dla 
dyrektora teatru. Aby wypełnić lukę w repertuarze, 
pisze naprędce Don Juana (1665;) ale i ten romanso
wy temat zmienił się pod koniec sztuki w gryzący 
pamflet przeciw obłudzie. To też po kilkunastu 
przedstawieniach proskrybowano i tę sztukę. Stano
wi ducha , w jakim znalazł się wówczas Molier, znę
kany, chory , rozdrażniony oporem napotykanym 
w swobodzie twórczego wyrażenia się, zawdzięcza
my Mizan tropa (1966) . 
Zacisnąwszy zęby i nie tracąc nadziei odwetu Mo

lier wraca do roli dworskiego bawiciela . Odwdzię
czając usługi swego niestrudzonego wesołka , król 
wyjeżdżając do obozu we Flandrii daje Molierowi 
pozwolenie (nieco mgliste, co prawda) wystawienia 
Tartufa, po dokonaniu pewnych zmian. Istotnie, 
dnia 5 s ierpnia 1667 roku odegrano sztukę; imię 
Tartufe, które działało już na pewne sfery niby 
czerwona chusta, znikło zupełnie: tytuł sztuki był: 
Szalbierz, bohater jej zaś, przedzierzgnięty w świa
towego kawalera. nosił miano Panulfa. Nic nie po-



(Kongregacja św . Sakramentu), złożone z duchow
nych i świeckich, otoczone ścisłą tajemnicą, sta
rające się ująć w ręce „rząd dusz" i rozciągające 
cenzurę meralną na życie prywatne, często za po
mocą środków dość pod względem etycznym wątpli
wych. że przy wszystkich zakusach stwor~e~ia „teo
kracji" święci prawdziwe orgie obłuda rellgiJny, nad 
tym nie trzeba się rozwodzić. Nawet ś_wiątobli~vi ka
płani wskazują na nią, jak na raka zrącego owrze
sne społeczeństwo. 

Surowemu chrystianizmowi, chcącemu opanować 
umysły i pozyskać je wyłącznie dla sprawy Bog'.1, 
solą w oku był teatr. Port-Royal nazywa wręcz p~
sarzy dramatycznych truciciel am i dusz; nie 
tylko Molier, ale i Racine są przedmiotem gwałtow
nych napaści zelantów. Wiadomo czy1!1 był akt.or 
w oczach religii: aby uzyskać ostatnią absolucJę, 
musiał rewokować swój zawód, niby sromotny 
grzech. Można tedy zrozumieć czym było z tego 
punktu widzenia wprowadzenie na scen9, . do. ~ ~
med i i która daleką była wówczas od JeJ dzisieJ
szej gddności i sąsiadowała najbliżej . z. plug_awym 
błazeń stwem , przedmiotu z natury swoJeJ nalezącego 
do ambony i konfesjonału. Przy tym - mówiono 
rozmca między świątobliwością szczerą a _udaną 
jest w sercu; formy zewnętrzne są te same ;1 ~1e po~ 
dobna tedy okryć śmiesznością jednej, aby cos z te.1 
śmieszności nie przylgnęł i do drugiej; nie podobna 
skaleczyć maski, aby przy tym nie dra~nąć i ~warzy. 
To też nawet wśród osób szczerze poboznych i uzna
jących dobre intencje Moliera •. większość potępiała 
sztuke: a cóż dopiero świętoszki! Ratowało Ją chyba 
jedno~ to, iż każdy z w~ju.iących z. sobą wz~jen: ~a
konów widział w Tartufie rysy swoich przec1wn1kow. 

A Molier? Jaki był jego stosunek do owego temat~, 
do rel igii? Nie mamy żadnego. prawa przy puszc.zac, 
abv był wrogi ; ale religia Mohera to była racz~J ta 
sa~a „religia natury", którą wyznaje Montaigne; 
schylenie głowy przed formami katolicyzm\!, p~·zy 
równoczesnym żądaniu swobodn~go . rozwo3u ;n
stynków. Owa religia posępna, grozna 1 zaborcza, Jak 
również religia wciskająca się w cudzy dom, narz\l~ 
cająca się wszystkim na cenzora i c.h~ąca wytęp1c 
radość i swobodę życia, musiała mu byc wyso~e an~ 
typatyc zna , po równi jako pisar~owi, . człow~eko•':-'i 
i dvrektorowi teatru. Dlatego - mimo ze Mo~1er s:ę 
zar~ eka, iż w utworze. swoim mierzy J~dyn~e 
w obł ud ę - nie zupełnie trze~a mu. do_wierzac: 
mierzv on bardzo oględnie i zręczrne, takze 1. w fo:
my te j religii, choćby i szczerej.' któ_r_e _mu s ię zd_aJą 
ciasne i wrogie życiu. Faktem Jest, 1z Jako przeciw~ 
stawienia obłudzie, nie wprowadza obr~zu s~c~ereJ 
pobożności, ale - przeciv:nie :----- rozdziel~ swiatła 
i cienie w ten sposob: z JedneJ strony, kilku szal
bierzy i głupców; z drugiej ludzie uczciwi , godn.i. 
sympatyczni, ale bliżsi swej "świeckiej moralnośc i " 



rokiej wesołości nie zdołałby zneutralizować elemen
tów ponurego dramatu, w każdej chwili gotowych 
wcbnąć się tu na scenę. Pani Pernelle, Doryna, pan 
Zgoda, Organ wreszcie w scenie, gdy siedzi pod sto
łem, to są owe farsowe tradycje; ale jakże wzboga
cone, jak szczęśliwie przeobrażone pod piórem Mo
liera! 

Tartufe jest czymś więcej niż arcydziełem ko
medii obyczajowej i komedii charakterów; jest to 
zarazem pierwsza od Arystofanesa satyra społeczna 
na scenie, i to satyra o najwyższej doniosłości. Jest 
to jedno z tych dzieł, o których można powiedzieć, 
ża ważą na losach ludzkości, niemal rozstrzygają 
o nich. Satyrą, pamfletem są już Pocieszne wykwint-
1dsie, ale przedmiot ich jest nieskończenie węższy, 
literacki. Jeżeli prawdą jest tradycja o owym sta
ruszku który w czasie pierwszego przedstawienia 
Wykwintniś 'miał krzyknąć: „śmiało, Molierze, oto 
mi komedia" trzeba uznać, iż Molier posłuchał za
chęty. Tartuf~. a później Don Juan dają .miarę śmia
łości i głębi, z jaką Molier zdolny był ujmować zJa
wiska społeczne; kto wie, co byłby jeszcze osiągnął 
na tej drodze, gdyby zbyt nierówna walka nie zła
mała jego sił. 

~cną, którą Napoleo:i uważał ~a najbardziej z~chwałą, 
była owa scena w IV akcie, w czasie ktorej Organ ics t pod 
stołem . 

(z „Wstępu" do „Swiętoszka") 

lVIIECZYSŁA W BRAHMER 

I I 

Maj roku 1664. Nadspodziewanie piękny i bez
chmurny - zapewniają kronikarze. W Wersalu, któ
ry poczyna się stawać rezydencją pierwszego władcy 
świata, dwudziestosześcioletni Ludwik XIV insceni
zuje jedno z najwspanialszych - i najbardziej kosz
townych z pewnością - widowisk długich swoich 
rządów. Rozkosze wyspy zaczarowanej przez kilka 
dni z rzędu olśniewają tłum dworzan i królewskich 
gości. Muzyka i balet, r ycerskie gonitwy i mitolo
giczne obrazy, sielankowi pasterze i baśniowe po
tworki, wymyślne fajerwerki i skry tysięcznych po
chodni, blask złota i marmurów, kwiatów i drogich 
kamieni. Wśród wykonawców najświetniejsze naz
wiska Francji: sam król przywdział srebrzystą zbroję 
onego Rogera. którego - wedle włoskich poetów -
opętała swoimi sztukami czarodziejska Alcy na, pa
tronka tej wieloaktowej feerii. I oto przedostatnie
go dnia wiosennych zabaw wersalskich, najpieczoło
wiciej skomponownych, na scenie teatralnej poja
wia się pierwsza postać w czerni. Wśród wspania
łośc i kostiumów, jakie migotały między drzewmi 
i alejami parku, ta ciemna plama mogła przemknąć 
się niepostrzeżenie. Wiersze nowej komedii mogły 
tak łatwo nie zatrzymać dłużej uwagi słuchaczy, znu
żonych tylu inn ymi popi sami akrobacji rymotwórczej 
w tych dniach. I może w przewidywaniu tego dwor
ska p remiera Tart;ufe'a ograniczyła się do trzech 
tylko aktów. A przecież właśnie dokoła nich rozpali 
się na jbardziej namiętna walka wieku „złotego". 



wieniu we własnym teatrze, znów musi skreślić ją 
z repertuaru. Nie daje się jednak zachwiać i wresz
cie, po pięciu latach walki, zwycięża. Przez kilka
dziesiąt wieczorów Swiętoszek ściąga tłumy . Obok 
życzliwości króla, przyczynił się do tego i korzystny 
w danej chwili układ stosunków wewnetrznvch 
i zewnętrznych. Ale tryumf odniosła przede 'wszyst
kim niezmożona wola pisarza i człowieka teatru. 
Zna on dobrze wysokość stawki, o jaką tot:zy się 
gra. Nie idzie mu tylko o skuces sceniczny , o powo
dzenie materialne, którego zresztą jest pewny: ręczy 
za to rozgłos dyskusji, posmak skandalu. Idzie o sens 
właściwy najgłębszego nurtu twórczości własnej: 
o to, czy komedia ma pozos tać zręcznym dobieraniem 
typów i sytuacji, czy us talonym trybem chłostać ma 
nadal niewczesne uroszczenia samolubnej starości -
czy też odezwie się głosem krytyki społecznej. wejrzy 
w sumienia, sięgnie konfliktów jednostki i zbioro
TNości. 

Swiętoszkiem uderzył w obłudę zakłamanie, 
w łajdactwo, kryjące się pod włosienicą udanej po
bożności. Stanął obok Pascala - i niektóre epizody 
Tartuffe'a wydawać się mogły żywą ilustracją tych 
samych metod kazuistycznych, które tak dosadnie 
oświetlić umiały Prowincjałki. Ukazał hipokrytę
-oszusta, który rozbija rodzinę i z pobożnym wes
tchnieniem na ustach gotuje jej zagładę. · Od dawna, 
jeszcze od wieków średnich , hipokryci różnej ma. ści 
brali cięgi w literaturze francuskiej i nieprzebrzmia
ła pamięć choćby owej dewotki z satyry Regniera, 
co gdy łka, to płacze wodą święconą. Ale dopiero 
Molier rysy hipokryzji utrwalił w postaci człowieka, 
którego imię staje się symbolem, nabiera wartości 
przysłowiowej. Oddziałać zaś musiał tym silniej , że 
rzucił na szalę niezastąpioną plastykę wizji sce
nicznej. 



Komedia w plęciu aktach 

Przełożył Tade tJ z Bo~·-żeleński 

o s 

PANI P ER NELLE, matka Orgona 
ORGO , mąż E lmiry 
ELMIR , żona Organa 
DAMIS, syn Orgona 
MARIA.T 'A, córka Orga na 
WALER Y, zalotnik Mar ia m1: 

KLEANT, szwagier Orgona 
TARTUFE, świętoszek 
DoRYNA, pokojówka Marianny 
P N ZGOD , in · 
OF1CER GW DH 
FLJPOT , ł u żąca pan i 

Y : 

- EWA DROZDOWSK A 
- CZESŁAW ŁODYNSKI 

- 1 RI G ÓRECKA 
- STEFA; IżYŁOWSKI 

-- NINA REPETOWSKA 
- OLGIERD ŁUKASZEWICZ 

J NUSZ SZYDŁOWSKI 

-- BOHDAN GRZYBOWICZ 
- MARIAN NOWICKI 
- i\'IARIA ZAJĄCÓWNA 
- W CŁAW CZ ICK I 

CISZEK TARGOWSKI 
K REL S-_ 'IALSK 



AN NA TATARKIEWICZ 

111 I J/ /j I I 

„„.Cokolwiek pan mi powiadał, jest 
w człowieku coś cudownego, coś, 
czego wszyscy mędrcy n ie umieliby 
wytłumaczyć". 

,,D o n .J ua n" z kwestii 
Sga n a reln - JII , !. 

Ludwik X IV zapytał kiedyś Mikołaja Boileau, kto 
jest największym pisarzem epoki. - „Molier. 

naj jaśniejszy panie" - odpowiedział znakomity kry
tyk. - „Molier? - nie myślałem" - zdziwił się 
król. 

Ludwik XTV nie myślał, że Molier jest najwięk
szym pisarzem jego doby i w ogóle jednym z naj
większych pisarzy francuskich, tym bardziej za
pewne nie pows tało mu nawet w głowie, że Molier 
jako człowiek jest nieporównanie większy od niego 
samego, Króla-Słońca, darzonego przez poddanych 
kultem bałwochwalczym i głęboko przekohanego 
o własnej nad-ludzkości. Na dworze Ludwika XIV 
nie było etatu błazna, ale funkcje zawodowego we
sołka pełnił właśnie Molier. Bawiąc króla nader 
skutecznie, cieszył się też przywilejami, jakie błaz
nom przynależą: opieką królewską i względną bez
karnością. Król wspierał Moliera finansowo i orga
nizacyjnie, osłaniał przed atakami świętoszków 
(zwłaszcza, gdy sam miał z nimi na pieńku), trzymał 
mu dziecko do chrztu, naprzekór nadwornej arysto
k r acji - sadzał go przy własnem stole. częstował 
„skrzydełkiem kurczęcia z własnego półmiska" i wy
dawał swych nobliwych dworzan na łup molierow
skiej satyry. Wśród tradycyjnych przywilejów błaz
na brakło tylko jednego, zasadniczego: prawa kry
t yki w stosunku do osoby królewskiej. W dziele Mo
liera nie znajdziemy ani cienia bezpośredniej przy
_gany w stosunku do króla lub do ustroju absolut
nego ; wszelkie supliki, dedykacje i podzi~kowania, 

jakie Molier adresował do króla, ociekają pochleb
s twami, które zresztą w epoce traktowano jako coś 
naturalnego. Przykładem tonu, jakiego Molier trzy
mał się wobec króla, może być ty rada z finału 
Swiętoszka : 

Taki był oficjalny stosunek Moliera do króla. 
Czy pokrywał się on bez reszty ze stosunkiem we
wnętrznym? 

Rzecz niepojęta, że - o ile mi wiadomo - nikt 
z molierystów nie zadał sobie nigdy tego pytania. 
A przecież jest to pytanie kapitalne. jeśli idzie 



sze utwory: Swi.ętoszka, Don Juana i lVIizantropa -
odsłonią się przed nami dość nieoczekiwane aspekty 
tych dzieł. Egzegeci Swiętoszka zajmują się z reguły 
stosunkiem Moliera do religii, w szczególności do 
katolicyzmu: czy Molier atakował tylko obłudę reli
gijną, czy w ogóle religię, czy krytykę swą prze
prowadzał z pozycji człowieka wierzącego, ziryto
wanego jedynie machinacjami hipokrytów, czy też 
ze stanowiska gassendysty, sceptyka, albo zgoła 
ateusza. Tymczasem, nie jest to jedyny i bodajże 
nie najważniejszy problem, jaki można znaleźć w tej 
komedii, poświęconej m e c h a n i z m om d z i a ł a
n i a obł ud y, która moźe wszak dotyczyć wszel
kich przekonań, nie tylko religijnych. Akcja Swię
toszka rozgrywa si<; w domu, rządzonym przez de
spotycznego, absolutnego ojca rodziny, człowieka 
rzekomo głęboko religijnego, którego charakter -
gwałtowny, pyszny, nie znoszący sprzeciwu - po
zostaje w zupełnej sprzeczności z wyznawaną prze
zeń wiarą. Organ, który sam sprowadza religię do 
ryt u a ł u, daje się nabrać na schlebiające mu za
chowanie Tartufa, celebrującego ówże rytuał ze 
szczególną, a na efekt obliczoną - żarliwością. 
W rezultacie zaślepiony, choć skądinąd pono nie-



głupi tyran Organ pozwala się bez r esztv omotać 
obłudnikowi-pochlebcy, doprowadzając o~tatecznie 
do ruiny własnej i domu. Happy-end Swiętoszka 
w stylu „robią zebranie i demaskują go niespo
dzianie" jest czystą konwencją „realizmu rojali
stycznego". Sam proces, ukazany w tej komedii, jest 
uderzającą prefiguracją tego, co nastąpi już po 
śmierci Moliera, gdy starzejący się Ludwik XIV, 
utożsam iwszy się z katolicyzmem - stanie si ę po
wolnym narzędziem władczej dewotki, pani de Maln
temon. Nie trzeba przypominać, jak fatalne skutki 
(m. in. odwołanie edyktu nantejskiego, zapewnia
jącego tolerancję heretykom) pociągnie to dla Fran
cji, której żaden „cud administracy j ny" nie ocali 
przed konsekwencjami obłudnej, bo czysto rytual
nej nabożności królewskiej. 

(fra gment eseju zamieszczonego 
w programie T ea tru Narod ow ego 
z okazji premiery „Mizantropa" 
w s tyczni u 1967 r .) 

.JJ1 (J I; ef( 

:I.\ li I T\'t (>1: ZO 

Jan Chrzciciel Poquelin (Moliere jest pseudoni
mem scenicznym) urodził się 15 styc znia 1622 r. 
w Paryżu . Pochodził z rodziny mieszczańskiej -
ojciec jego był rzemieślnikiem legitymującym się 
tytułem „królewskiego tapicera". Jan Chrzciciel 
miał zostać następczą ojca w rzemieśle tapicerskim. 
Od dzieciństwa jednak bardziej interesowały go po
kazy kuglarzy i aktorów jarmarczn ych niż kanto
rek w sklepie ojca. 13-letni chłopiec, nie mając 
ochoty zostać rzemieślnikiem, uprosił ojca, aby oddał 
go do szkół (od 1636 r. do 1640 r. kształcił się w ko
legium jezuickim Clermont) . Podobno studiował też 
teologię (na Sorbonie) , a także prawo w Orleans 
Ojciec natomiast, nie mając przekonania do stud iów, 
przekazał mu tytuł „królewskiego tapicera" (1642 r.). 
W tym okresie - może podczas podróży z Ludwi
kiem XIII, któremu towarzyszył w charakterze 
„królewskiego tapicera" - poznał Magdalenę Bejart. 
Spotkanie to było ważną, a może nawet przełomową 
datą. w jego karierze teatralnej. Magdalena bowiem 
nalezała do ro~z~ny stanowiącej jak gdyby trupę 
aktorską . I własme z Magdaleną, jej siostrą i bra-



współzalotnicy (1671 r.), Mieszczanin szlachcicem 
(1671 r.). Dla swojej trupy przygotowuje tekst farsy 
Szelmostwa Skapena (1671 r.) i komedię Uczone bia
łogłowy (1672 r.) . 

Od wielu lat beznadziejnie chory, ciągle grający 
co ważniejsze role w sztukach przez siebie two
rzonych, reżyserując i inscenizując w swoim teatrze 
i teatrze dworskim, zbliża się do kresu bogatego 
i pięknego życia. W ostatniej swej sztuce Chory 
z urojenia, w której grał główną rolę, mdleje na 
scenie. Zaniesiony do domu - umiera 21 lutego 
1673 r. 

lVI. S. 

POŻEGNANIE Z KOMEDIANTEM Z BRĄZU 

Na jego grobie żona położyła płytę kamienną 
i poleciła zwieźć sto wiązek drew, aby bezdomni 
mogli się tam grzać. Zaraz pierwszej zimy, a była 
to ostra zima, rozpalon.o na owej płycie wielkie 
ognisko. Płyta popękała od żaru i rozpadła się na 
kawałki. Z biegiem czasu kawałki te gdzieś się za
podziały i kiedy w sto dziewiętnaście lat póżniej, 
podczas Wielkiej Rewolucji, przyszli tam komisarze, 
by odkopać prochy Jana Baptysty Moliera i prze
nieść je do mauzoleum, nikt nie umiał już dokładnie 
wskazać miejsca, gdzie Molier został pochowany. 
I choć czyjeś szczątki odkopano i przeniesiono do 
mauzoleum, nikt nie może powiedzieć z całą pew
nością, źe były to szczątki Moliera. Najpewniej uho
norowano pośmiertnie jakiegoś nieznanego człowieka. 

Tak więc bohater mój odszedł do paryskiej ziemi 
i zaginął w niej. A potem z biegiem lat "" jakiś 
czarodziejski sposób zaginęły wszystkie co do jed
nego jego rękopisy i listy. Powiadano, że rękopisy 
spłonęły podczas pożaru, a listy ponoć starannie 
pozbierał i zniszczył jakiś fanatyk. Jednym słowem, 
przepadło wszystko, poza dwoma skrawkami papieru , 
na których niegdyś wędrowny komediant pokwito
wał pieniądze otrzymane przez jego trupę. 

Ale nawet odarty z rękopisów i listów. zdołał 
pewnego razu porzucić ziemię, w której nadal leżą 
samobójcy i martwo zrodzone dzieci, i stanął przed 
zbiornikiem wyschłej fontanny . Oto on! On - kró
lewski komediant w trzewikach z kokardami z brą
zu! I ja, któremu nigdy nie będzie sądzone go zo
baczyć, przesyłam mu na pożegnanie moje pozdro
wienie. 

Michał Bułhakow 

epilog k s iąż ki „życie pa na Moli e rn" 



Inspicjent: 
KAMILLA IŻYŁOWSKA 

Sufler: 
BARBARA ŁOZIŃSKA 

Kierownik techniczny: 
ADAM MALARZ 

światło: 

i'vIARIAN KUCIARA. JÓZEF FRANASZEK 

Kostiumy wykonano w pracowniach teat r u 
pod kierunkiem: 

WŁADYSŁAWY BIRONT I WOJCIECHA WISŁY 

Prace s tolarskie: 
FRANCISZEK SKOŚ, WŁADYSŁAW WOJAS, 

TADEUSZ BRZOSKWINIA 

l\Todelator: 
EUGENIUSZ BUJAŃSKI 

Prace perukarskie: 
STANISŁAW WOJDYŁA 

Nakrycia głowy: 
HALINA PAZDERSKA 

Rekwizytor: 
ZDZISŁAW DUDZIK 

TERESA TWARDZIAK 

Brygadier sceny: 
BRONISŁAW NAWROT 




