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Muszę ci powiedzieć jak zdobyłem dyplom. Tego dnia, 
jak odwiedziłaś mnie na daczy, był tam również twój 
ojciec. Musiałem wybierać ... 
Nie rozumiem. 
Musiałem wybierać ciebie lub dyplom. 
Mnie lub dyplom? Głupie żarty. 
To prawda. 
Chyba nie chcesz powiedzieć, że w zamian za dyplom 
zrezygnowałeś ze mnie? 
Tak było. 
To niemożliwe! Nie wierzę! No, powiedz, że to nieprawda! 
Proszę cię, powiedz, że to nieprawda! Błagam!„. 
Nie mogłem inaczej, zrozum! Nie miałem innego wyjścia, 
musisz to zrozumieć! Może chciałbyś, żebym przez całe 
życie był stróżem? Myślisz, że łatwo mi to przyszło? 
A więc doszliście z ojcem do porozumienia„. 
Jak widzisz. Ale rachunek nie został jeszcze wyrównany. 
O czym mówiliście przed chwilą? O asystenturze? A więc 
moja cena idzie w górę„. 

Moralność jest kwestią umowną albo natychmiast płatną. 
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S.J.Lec 

Czy nasza umowa dotyczyła tylko trzech tygodni? 
(naiwnie) A ilu dotyczyła? Chciałby pan, żebyśmy się nie 
zobaczyli aż do końca życia? W takim razie za mało pan 
dał! Dał mi pan tylko dyplom, a teraz żąda, żebyśmy się 
już nigdy nie spotykali. A jeżeli my się kochamy? Chy
ba to jest najcenniejsze. A może według pana i miłość 
powinna ulec przecenie, jak wiele rzeczy dzisiaj? 
Dość tych głupich dowcipów! Już do pana nie pasują. 
Dlaczego? Myśli pan, że się zmieniłem? 
Nie myślę. Kto raz zwichnął nogę, będzie zawsze się po
tykać. 
Lepiej zwichnąć sobie nogę, niż komuś życie„. Pan mnie 
nienawidzi, prawda? A właściwie dlaczego? 
Na początku mojej kariery naukowej, gdy byłem w pana 
wieku i rwałem się do nauki z takim samym zapałem 
znalazłem się w nieco podobnej sytuacji... Tak, tak.„ 
Chciałem wtedy uchodzić za zdolniejszego, niż byłem w 
rzeczywistości. Profesor, kierownik katedry, był wyjątko
wy;m durniem, który trzymał się na tym stanowisku tylko 
dzięki wpływowym znajomościom. Wtedy po raz pierw
szy poszedłem na kompromis. Udałem, że nie dostrzegam 
głupoty mojego 2'lwierzchnika i nawet mu schlebiałem, a 
on za to mnie wyróżniał i protegował. Od tego się za
częło„. Potem kompromis stał się dla mnie chlebem pow
szednim. Każdy dzień przynosił nowe kompromisy. 
Czemu pan mi to wszystko mówi? · 
Chyba mogę być z panem szczery teraz, gdy już coś nas 
łaczy. A więc czy ma pan prawo mnie nienawidzieć? 
Nie mam praiwa. Jest pan wybitnym uczonym, wycho
wawcą młodzieży, znanym aktywistą„. 

Przyjrzyj się sobie u źródła, a potem u ujścia, zobaczysz, 
czy płynąłeś we właściwym kierunku. 

S.J. Lec 
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bokąd i po co pędzimy wśród nieopanowanego wzro
stu niemąarych potrzeb i ostrych rywalizacji'? ( ... ) Czy 
na tej drodze nie gubi się człowieczeństwo, bo nie 
pyta on (człowiek -p. 'red.) już o sens swego is•tnienia, 
nie :pyta, kim jest i czego chciałby .naprawdę? 

Jesli przyjrzymy się dokładniej tradycji literackiej, 
dojrzymy, że literatura zwracała również uwagę na wy
radzanie się idei dążenia naprzód w coś innego - w 
wyścig, w pogoń za sukcesem, w której najlepsi, pra
wi często przegrywali. 

Obok nurtów gloryfikującycb dążenie naprzód li
teratura i sztuk'a wysmiewały często aktywność. jeśli 
zwrócona była ku niegodnym celom. Szydziły z tar
gowiska próżności. Obnażały komedię ludzką. Kpiły 
z obłudy. Pokazywały, jak sloganem dążenia oo wyż
szych celów zasłania się chciwość i żądza władzy. Wy
stępowały przeciw zwycięzcom , ponieważ zwycięstwo 
dostawało się w złe ręce. Ukazywały prawdziwą mo
tywację czynów. 
Rangę symbolu zyskała w naszej literaturze postać 

don Kichota. Don Kichot nigdy nie będzie zwycięzcą. 
Szlachętność, prawość i rycerskość stosowane bezkom
promisowo w świecie takim, jaki jest, .skazują na prze
graną. 

Wśród wielkiich bohaterów literatur wszystkich na
rodów na palcach można by policzyć tych z rodu zwy
cięzców. Nie należy do nich ani Hamlet błądzący po 
korytarzach Elsynoru w poszukiwaniu prawdy, spra
wiedliwości i odpowiedzi na pytanie, czy śwJat osza
lał, a.ni Konrad wadzący się z Bogiem. W świecie, w 
którym rządzi prywata, siła i głupota, przegrana bar
dziej niż wygrana świadczy o człowieczeństwie. W tym 
sensie literatura kompromituje nie ideę dążenia, lecz 
to, w co się ono wyradza. 
(Używamy pojęć „wygrana" oraz „przegrana" w po

tocznym znaczeniu tych słów. W głębszym sensie spra
wa jest bardziej skomplikowana. Przegrana lub wy.g
rana nie są bowiem pojęciami niezależnymi, lecz od
noszą się do określonego systemu wartości. To, co 
dla jednego jest przegrane;, dla -innego jest wyborem, 
obroną racji, które szanuj~ i dla 'których gotów jest 
wiele poświęcić . Don Kiichot przegrywa w zapasach 
z rzeczywistością , lecz pozostaje wierny swoim idea
łom. W tej skali jest jednym z tych, którzy ocalają 
wartości, ocalają siebie.) 

Ruta Pragier 
(fr. książki „Udz,iał czy ucieczka") 

Człowiek rośnie w cenie, którą płaci. 
S.J.Lec 

W ciągu pierwszych lat życia każdego z nas sytua
cja jest jasna - kształt własnej osoby jest rezultatem 
oddziaływania dwojakiego rodzaju sił. Od wewnątrz 
działają biologiczne siły rozwijającego się organtizmu, 
kształtujące głównie fizyczny kształt naszej osoby i 
wpływające na ogólny stan potrzeb i pragnień. Od 
zewnątrz .dziiałają siły wychowawcze rodziców i in
nych dorosłych, for:nujące psychologiczny i społeczny 
kształt osoby dziecka. Od ja·kiegoś momentu, stopnio
wo, zaczyna ·się rozwijać świadomość własnego JA i 
poczucie własnej odrębności od otoczenia. Towarzyszy 
temu wzrost chęci wpływania samemu na swe za
chowanie i często próby przeciwstawienia się wpływo
wi pochodzącemu z zewnątrz. Pragnienie samosta
nowienia o swoim losie, dążenie do autonomii, uwrażli
wienie na sprawę osobistej wolności i poszukiwanie 
sensu życia - wszystkie te sprawy, tak żywe w okre
sie dojrzewania, wskazują na znaczenie potrzeby sa
morealizacji w życiu człowieka. 

Nietrudno jednak zauwazyc, że z biegiem lat wie
lu ludzi traci jakby bezpośrednie z·ainteresowanie ty
mi sprawami w swym życiu. Na dodatek rozpowsze
chnione są poglądy, że przemijanie z wiekiem tych 
zainteresowań jest czymś normalnym i prawidłowym, 
„człowiek wyrasta z młodzieńczych ideałów, tak jak 
duży chłopiec z dzi0ecinnych spodenek„." 

Rezygnacja z siebie, spadek wrażliwości, ucieczka od 
wolności, wycofanie się z poszukiwań własnej drogi, 
wszy.stkie te i podobne przejawy zagubienia własnej 
indywidualr.ości bywają więc traktowane jako coś nie
uniknionego, ta\k jak siwienie czy łysienie. Czasem na
wet uważa się je za wskaźniki czy przejawy dojrza
łości lub tzw. mądriości życiowej. Jest to jednak tylko 
dorabianie teorii do smutnych faktów, które się zda
rzyły, choć nie musiały się zdarzyć. Równocześnie tak 
rozumianej „dojrzałości" towarzyszy często znaczny 
spadek poczucia głębszego sen.su własnego życia, znie
chęcenia, które wymagają zmiany w codziennych ste
reotypach i rutyny. A 1przecież procesu szukania siebie, 
realizowania siebie l'l!ie można za'kończyć jak zada
nia domowego. Nie można wysiąść z łodzi w środku 
nurtu rzeki , można natomiast wypuścić ster z dłon.i i 
oddać swe losy w 1ręce przypadku lub pogodzić się z 
tym, że ster naszej łodzi ujmą dłonie .innych ludzi. 
Zakończenie ·rozwoju i wzrostu całej osoby nie jest 

nieuniknioną koniecznością, choć tempo, rozmiary 1i za
kres przeksztakeń mo.gą się znacznie różnić w poszcze
gólnych okresach żyda. 

(„.) Wszystkie te sprawy o których pisałem, zwią
zane są jakoś 12 problemem MŁODOŚCI, rozumianej 
nie jako pewien przem'ijający okres w życiu człowie
ka, ale jako pewną postawą wobec samego siebie i 
wobec świata. Ktoś kiedyś wpadł na pomysł napi:sa
nia ulotki pod tytułem „Jak pozostać młodym". A oto 
jej treść: 

„Młodość nie jest okresem życia, 
jest natomiast stanem ducha. 
Nikt nie starzeje się po prostu 

przez przeżycie iluś tam lat. 
Ludzie starzeją się tyl~o 
przez porzucanie swych ideałów. 
Lata marszczą skórę, 
lecz utrata entuzjazmu marszczy duszę. 
Udręka, zwątpienie, nieufność, lęk rozpacz 
są długimi, długimi latami, które zginają kark 
i rzucają na kolana w pył dr·ogi. 
Lecz w każdej istode ludzikiej, 
czy ma lat siedemdziesiąt, czy szesnaście, 
tkwi zdolność do zdumienia i zachwytu 
nad biegiem gwiazd ii życiem mrówki, 
nieustraszone wyzwanie l·O·Sowi, 
niewyczerpane dziecięce pragnienie 
zabawy, życia i radości. 
Jesteś tak młody jak twoja wiaira; 
tak stary jak twoje zwątpienie; 
tak młody jak twe zaufanie do samego siebie; 
tak stary jak twój lęk; 
tak młody jak twoja nadzieja; 
tak stary jak twa rozpacz". 

Jerzy Mellibruda 
(fr. książki „Poszukiwanie samego siebie") 

Bolesny jest poród człowieka, 
zwłaszcza gdy rodzi siebie sam 
w wieku dorosłym. - S.J. Lec 



ALEKSANDER WAMPIŁOW (1937-1972) był jednym 
z najbardziej utalentowanych dramaturgów radzieckich 
najmłodszego pokolenia. Zginął trag1icznie u progu sukcesu, 
w chwili gdy jego utwory przyjęte przychylnie przez 
krytylkę zyskiwały sobie popularność, a ich coraz licz
niejsze inscenizacje zaczynały się cieszyć dużym zaintere
soiwaniem u publiczności. Z zawodu był dziennikarzem, 
studiował też na tzw. wyższych kursarch Instytutu Lite
rackiego im. Gorkiego w Moslkwie. Miarą jego talentu 
może być fakt, że jako autor trzech sztuk był już zali
czany do grona najzdolniejszych młodych pisarzy radziec
kich. Jego nazwisko wymieniono w referacie omawiają
cym sytuację w dramaturgii na III Zjeździe Pisarzy 
RSFRR w 1970 roku. 

Debiutował jako dramaturg w roku 1966; w sierpnio
wym numerze czasopisma „Tieatr" opublikowano jego ko
medię „Rozstanie w czerwcu" obok czterech sztuik innych 
młodych pisarzy radzieckich. W. Pimienow w artykule 
„A więc szczęśliwej drogi..." tak pisał o tym zbiorowym 
debiucie: 
„Pięć nowych sztuk młodych pisarzy wydrukowanych w 
jednym numerze naszego czaisopisma to wydarzenie waż
ne nie tylko dla ich autorów. Wszystkie te sztuki są grane 
albo przygotowywane do wystawienia i - zebrane razem 
- odzwierciedlają w jakimś stopniu obraz współczesnego 
repertuaru, dają, może niepełne, ale określone wyobraże
nie o n oiwym pokoleniu dramatopisarzy. 

( ... ) Cechą wspólną tych sztuk jest przede wszystkim 
ich huma111izm, a następnie twórcze poszukiwanie formy, 
rodzaju maniery, własnego stylu literackiego. Mówię o 
tym, ponieważ młodzi autorzy nie zawsze zdają sobie w 
pełni sprra1wę z tego, że podstawową cechą sztuki postę
powej jest prymat treści nad formą. Niektórzy sądzą 
błędnie, że poszukiwania formalne, łamanie kanonów sta
nowi istotę procesu twórczego w literaturze i jest wa
runkiem jej rozwoju". 

Dramatopisarzy przedstawionych w sierpniowym nume
rze „Tieatra" łączy - zdaniem Pimienowa - „zaintereso
wanie współczesnością. umiejętność dostrzegania nowych 
cech charakterów ludzkich, nowy stosunek do pracy: 
wszyscy oni walczą o stworzenie nowej moralności, wy
sokiej etyki, dobrych obyczajów". 

„( ... ) Komedią jest również „Rozstanie w czerwcu" -
pisze Pimienow o sztuce Wampiłowa. - Autor .iest słu
chaczem Wyższych Kursów Literackich Instytutu Liternc
kiego im. A. M. Gorkiego. Zaczynał jako dziennikarz w 
Irkucku. ale coraz bardziej staje się znany jako dramato
pisarz. Stworzył już świat własnych bohaterów. Lubi lu
dzi nietuzinkowych, wesołych. nie zamyka iących się w 
ramach wygodnych, rozsądnvch rnarwyków obyczajowvch. 
Zakochani w nauce. nienawidzacy mieszczaństwa studen
ci, sympatyczne dziewczęta, zdolne do pełnej wyrzeczeń 
miłości, gardzące mieszczańską wygodą i dobrobytem, 
dobre. czyste, chociaż narwane serca - oto świat sztuk 
Wampiłowa. Myślą przewodnią ,.Rozstania w czerwcu" 
jest ostrzeżenie przed kompromisem; jeśli bowiem czło
wiekowi raz powinie się noga, to zawsze będzie na nią 
utykał"1 • 

Prapremiera „Rozstania w czerwcu" odbyła się w Teat-

rze im. Czechowa w Taganrogu. „W recenzjach podkreś
lano - pisze R. Sliwowski - iż utwór Wampiłowa stał 
się dla teatru „odskocznią do ciekawej rozmowy o współ
czesności'', pozwolił mu „odejść od standardowości", 
„przemówić własnym głosem", wydobyć najbardziej war
tościowe pierwiastki tkwiące w zespole aktorskim (Z. 
Władimirowa, „Legienda - i tieatr siiegodnia", „Tieatr", 
1968, nr 2). Ale można by też, a tekst „Rozstania w czerw
cu" dostarcza w tej mierze obfitego materiału, poddać 
analizie socjologicznej postawę współczesnego „młodego 
gniewnego", „buntownika samotnego", wedle określeni;i. 
innego jeszcz;e krytyka (N. Gromow, „Dieło za mastierom'', 
„Sowietskaja Kultura", 1966, nr 106)2

• 

Kolejna sztuka Wampiłowa - „Starszy syn" opubliko
wana również w miesięczniku „Tieatr" przyniosła auto
rowi jeszcze większy sukces i przyczyniła się do wzrostu 
jego popularności. Pełny rozgłos zdobywa jednak młody 
dramaturg po opublikowaniu komedii „Polowanie na kacz
ki" uznanej za jego najlepszą sztukę (druk w irkuckim 
miesięczniku literackim „Angara" w n-rze 6 z 1970 roku) 
oraz dwóch jednoaktówek wystawianych pod wspólnym 
tytułem „Anegdoty prowincjonalne". Utwory te zdobyły 
sobie już dużą popularność na scenach teatrów radziec
kich i za granicą. („Anegdoty prowincjonalne" wystawio
ne zostały dwa lata temu również w teatrze Polskim we 
Wrocławiu). Ostatnią sztuką Aleksandra Wampiłowa był 
dramat „Zeszłego lata w Czulimsku" (drukowany w Pol
sce w lutowym numerze „Dialogu" z 1974 roku). 

1. Pięć debiutów radzieckich'', DIALOG nr 11, 1966. 
2. p. DIALOG nr 8, 1972 s. 32 

ALEKSANDER DIEMIDOW PISZE 
O TWÓRCZOŚCI WAMPIŁOWA 

Praktyka teatralna dowodzi, że określenie gatunku, do 
którego należałoby zaliczyć dramaty Wampiłowa, nie jest 
sprawą prostą. Żadnej inscenizacji jego sztuk nie można 
uważać za udaną; wszystkie tak czy inaczej trzymają się 
określonych stereotypów gatunkowych, w znikomym stop
ni u odpowiadających konstrukcji dramatów. Tak, na przy
kład, ze „Starszego syna" robi się najczęściej melodra
mat. Nie uniknął tego nawet utalentowany reżyser le
ningradzki, Padwie. 

Tymczasem Wampiłow, to urodzony komediopisan, 
mistrz intrygi komediowej. Przy tym ze 1wszystkich od
mian komedii najbliższa mu była zawsze komedia sy
tuacyjna, z niemal wodewtlowym powikłaniem akcji 
i sytuacji dramatycznych. Tak jest bodaj wszędzie: po
ważny cel osiągany jest niepoważnymi środkami. Z ko
mediowego schematu fabularnego nie zawsze rodzi się 
komedia. Element komediowy (wodewrlowy) stanowi 
szkielet dramatu (jego schemat), ciąg fabularny; ale w 
tekście, w dialogach, w ewolucji charakterów decydują 
prawa rządzące sztuką psychologiczną. Bohaterowie Wam-



piłowa działają często w warunkach komediowych, spa
rodiowanych - lecz sami zachowują powagę; rozwój fa
buły fantastycznie odmienia ich losy, żąda od ni·ch roz
strzygających czynów - lecz oni zachowują własne cha
raktery. 

(„.) Bohaterowie są jakby rodem z dramatu - lecz za 
sprawą autora wplątują się w komiczną intrygę. Na tym 
pograniczu powagi i komizmu Wampiłow szukał własnego 
gatunku scenicznego, który można by nazwać wesołym 
dramatem. Jego bohaterowie w zmaganiu z fabułą ko·
mediową odnoszą zwycięstwo, podporządkowują ją sobie, 
przejmując inicjatywę; w rezultacie zamiast schematów 
komicznych wprowadzają własne wątki, dzięki którym 
sankcję zyskuje uczciwość, prawość, szlachetność, i nie
zgoda na kompromis. 

Wampiłowa interesowała głównie problematyka moral
na. Mimo pewnej „ wymyślności" twórczość jego stanowi 
odbicie rzeczywistych procesów życiowych i skompliko
wanego świata stosunków międzyludzkich. Bohater lirycz
ny Wampiłowa dopiero wkracza w życie; stąd też jego 
doświadczenia, troski i niepokoje wysuwane są przez autora 
na pierwszy plan. Tematu wkraczania w życie, poznawa
nie życia - krytycy z niezrozumiałych powodów w sztu
kach Wampiłowa zupełnie nie dostrzegają . A przecież jest 
to temat organicznie związany z młodzieńczym charak
terem twórczości dramaturga. W „Rozstaniu w czerwcu" 
student Kolesow bierze pierwsze lekcje życia, uczy się 
żyć. Przeżywa pierwszą miłość, musi podjąć pierwszą w 
życiu poważną decyzję. Wampiłow wiernie przedstawia 
środowisko studenckie, młodzież, która umie się przyjaź
nić, ba wić, marzyć o przyszłości . „Rozstanie w czerwcu" 
- to pożegnanie z młodością, z zabawami i żartami stu
denckimi, ze studencką beztroską. 

Wampiłowa interesowała postawa, jaką wobec życia 
zajmie jego bohater i czy jego stosunek do życia okaże 
się konsumpcyjny lub pasożytniczy, czy też będzie rze
telny, wolny od kłamstwa i pozorów. Autor niejako prze
strzegał bohatera, uczył go żyć, stawiał go wobec nieunik
nionych problemów i pozwalał mu podjąć decyzję. Kiedy 
jeden z bohaterów „Rozstania w czerwcu", Zołotujew, 
próbuje dowieść, że wszystko opiera się na pieniądzach 
a uczciwość w ogóle nie istnieje - autorowi nie wystar
cza, że samo życie przekreśliło taki pogląd (rewizor nie 
przyjął od Zołotujewa wielkiej łapówki); autor chce, by 
i sam Kolesow potępił Zołotujewa, okazał wzgardę dla 
jego przyziemności, by sam w sobie zniweczył Zołotujewa. 

l~lbo rektor - niezły w gruncie rzeczy człowiek, choć 
żaden uczony. Przeciwieństwo Kolesowa· z jednej strony 
utalentowany student, który marzy o pracy naukowej, z 
drugiej - uczony-konserwatysta, nudny pedant. A więc 
konflikt między utalentowaną jednostką a pozbawionym 
talentów kierownikiem? U Wampiłowa sprawa jest bar
dziej skomplikowana: chodzi nie tylko o pokazanie i wyk
pienie postaci naukowca-biurokraty, lecz o wyjaśnienie 
przyczyn „upadku" rektora. Rektor pełni rolę podobną jak 
Zołotujew, jest postacią-znakiem, który ma uprzedzić Ko
lesowa, że nawet talent nie chroni przed konsumpcyjnym 
stosunkiem do życia, że nawet największe dary można 

zaprzepaścić, jeżeli nie połączy się ich z uczciwością i po
stawą obywatelską. 

(.„) Afirmacja czystości intencji i postępków najwyraź
niej daje znać o sobie w występującej we wszystkich sztu
kach Wampiłowa tematyce miłosnej. Pisarz stworzył włas
ny typ kobiecy, pewien ideał, który odnaleźć można w każ
dej z jego sztuk. Warto zwrócić uwagę, że wszystkie jego 
bohaterki są w tym samym wieku: mają od siedemnastu 
do dwudziestu lat. I nie jest to przypadek. Żadna z nich 
właściwie nie odznacza się wyraźną indywidualnością. Bo 
te~ są. to bohaterki-symbole, ucieleśniające wzniosłe wyob
razeme autora o czystości i duchowej harmonii. Wspólną 
cechą wszystkich jest młodość - każda z nich dopiero 
wkracza w życie, każda urzeka swoją niezmąconą świeżoś
cią i czystością wewnętrzną. Bohaterów Wampiłowa -
Kolesowa i Busygina, Ziłowa i Szamanowa - fascynują 
t~kie kobiety; dostarczają im one pewności siebie, poczu
cia harmonii, moralnego oparcia. 

Ale jednocześnie we wszystkich sztukach Wampiłowa 
ci sami bohaterowie, darząc wzniosłymi i czystymi uczu
ciami górujące nad nimi wybranki - postępują z nimi 
nieuczciwie, stale oszukują je i zdradzają. To także rys 
wskazujący ·na związki twórczości Wampiłowa z tradycją 
romantyczną. Idealne bohaterki wnoszą spokój, dobroć, 
szczerość w powikłany świat wewnętrzny bohaterów. Tych 
jednak od ideału dzieli ciernista i trudna droga. Ideał nie 
oszukuje, stanowi symbol nieskalanego piękna, ale nie 
wszystkim bohaterom Wampiłowa sądzone jest dostrzec 
jego wielkość. Dążenie do miłości, poezji i czystości wcho
dzi w konflikt z dramatycznym pragnieniem ucieczki 
przed ideałem. To dążenie i ucieczka kontrapunktują dra
maty Wampiłowa. 

Przełożył REN~ ŚLIWOWSKI 
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scena kan1eralna 

TEATR POLSKI 
WROC~ŁltW sezon 19?7 /19?8 

Aleksander W an1piłow 

ROZSTi\NIE W CZERWCU 
(Proszczanije 'v ijunie) 
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Repnikow 

Repnikowa 
Zołotujew 

Masz a 
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Poważny 

Milicjant 
Student z gitarą 

Przekład: Grażyna Strumiłło-Miłosz 

Reżyseria: Grzegorz Mrówczyński 
Scenografia: Marcin Wenzel 
Opracowanie muzyczne: Zbigniew Piotrowski 

Premiera: 4 listopada 1977 r. 

Obsada: 

Mariusz Puchalski 
Andrzej Kowalik 
Cezary Kussyk 
Andrzej Mrozek 
Bogusław Danielewski 
Krzesisława Dubielówna 
Tadeusz Kozłowski 
Halina Śmiela 
Bożena Baranowska 
Andrzej Szopa 
Mieczysław Łoza 

xxx 

W rolach: Grupowej Komsomolskiej, Slicznotki, Srogiej i Wesołego występują słuchacze Stu
dium Aktorskiego: Iwona Kowalska, Elźbieta Stawowczyk, Barbara Włodarczyk i Tadeusz 
Szymków, 

Asystent reżysera: Andrzej Kowalik 

Inspicjent: Kazimierz Herba 

Sufler: Wanda Jasiukiewicz-Łoza 

Swiatło: Henryk Janowski 

Realizacja dźwięku: Lesław Szczepankiewicz 

W spektaklu wykorzystano piosenki z tekstami N. Olewa i J, Księskiego do muzyki O. Felc
mana, B. Klimsy i z. Piotrowskiego, 
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