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Moje sądy na temat teatru. W teatrze (kiedy 
byłem dzieckiem i teraz jeszcze) najpiękniejszy 
wydawał mi się zawsze świecznik - przedmiot 
piękny, świecący. kryształowy, skomplikowany, 
kolisty i symetryczny. Mimo to absolutnie nie 
neguję wartości literatury dramatycznej. 
Chciałbym tylko. żeby aktorzy chodzili na 
bardzo wysokich koturnach. nosili maski 
bardziej wyraziste od twarzy ludzkich i mówili 
przez tuby; i żeby role kobiece grali mężczyźni. 
A zresztą głównym aktorem zawsze wydawał 
mi się świecznik. oglądany to jednym, to 
drugim końcem lornetki. 

Charles Baudelaire : Moje obnażone serce (w :) 
Charles Baudelaire: Sztuka romantyczna. 
Dzienniki poufne. Przekład Andrzej Kijowski. 
Warszawa 1971. ss. 275-276 

Genet 1 Genet 1 Wyobraźcie sobie. co za wstyd, 
przyplątał się do mnie ten pederasta. ciągle za 
mną chodził. ja idę ze znajomymi, a tu on na 
rogu. gdzieś pod latarnią. i jakby kiwał. .. daje 
mi znaki 1 Zupełnie jakbyśmy byli z tej samej 
branży 1 Kompromitacja! A także - możliwość 

szantażu 1 Przed wyjściem z hotelu wyglądałem 
przez okno ... nie ma go .. wychodzę ... jest! Jego 
plecy stulone zerkają na mnie 1 

Z Genetem zapoznalem się dopiero w Paryżu. 

W Argentynie pojęcia nie miałem o Genecie. 
stwierdzam to z naciskiem. jest to dla mnie 
ważne. by wiedziano. że moja „ Pornografia", 
jaka by nie była, jest samorodna. nie poczęła się 
z żadnego mojego romansu z Genetem. 
W tydzień jakiś po wylądowaniu na paryskim 
bruku. ktoś mi pożyczył jego „Les Pompes 

Funebres". 
Otwieram. Pierwsze wrażenie 7 To z wojny. to 
lata 1939-45. w tym jest najdoskonalszy 
ekstrakt owego okropnego smaku. nigdy nie 
czytalem książki bardziej „ w ojennej". Drugie 
wrażen ie ? Ludzie. ależ on brzydotę i piękność 
stopił w jednego anioła. u niego obie spoglądają 
tymi samymi oczami. jaka zuchwałość. jakie 
bohaterstwo 1 Trzecie wrażenie? Genialna 
Francjo, oto znowu zdobyłaś się na 
włamywacza. który wytrychem otwiera drzwi 
na klucz zamknięte - zdumiewasz mnie 
i przerażasz! 

Gombrowicz i Genet. „ Literatura na świecie " 

1981 /3 (przedruk z: Witold Gombrowicz: 
Dziennik 1961-66. Paryż 1971. ss. 113-1 16) 

.. Chciałbym raczej powiedzieć kilka słów o teatrze w ogólności. Nie lubię teatru. To. co opowiadano mi 
o przepychach japońskich. chińskich. o wspaniałościach z Bali - uwznioślone może wyobrażeniami. 

z którymi nie chce się rozstać mój umysł. .. - sprawiło. że formuła zachodniego teatru stała mi się nazbyt 
doprawdy grubiańska. Można więc tylko marzyć o sztuce. co byłaby głębokim splątaniem symboli czynnych 
i zdolnych przemówić do publiczności. językiem. gdzie nic nie byłoby powiedziane. wszystko zaś przeczute. 
Ludzie, którzy mieli odwagę szukać. natchnieni byli niemal wszyscy sztuką Wschodu. Niestety, postępowali 
zazwyczaj tak jak światowe damy, praktykujące jogę. 
Zachowanie. obyczaje, otoczenie poetów jest często przygnębiająco lekkomyślne: cóż dopiero. gdy mowa 
o ludziach teatru? Kiedy poeta odkrywa wielki temat i zaczyna go porządkować i nadawać mu kształt, 
musi. aby znaleźć właściwe zakończenie. wyobrazić go sobie na deskach; jeżeli jednak wniesie w swą pracę 
surowość. cierpliwość w szukaniu. powagę, z jakimi zabiera się do poematu. jeśli odsłoni istotne tematy 
i głębokie symbole. jacyż aktorzy potrafią je wyrazić? Miast w skupieniu. ludzie teatru żyją rozpraszając 
samych siebie. Czy można ich winić? Jest nader prawdopodobne. że podejmują swój zawód w tak łatwej 
postaci. dlatego że - pod okiem publiczności przesyconej i trochę zazdrosnej - rozkoszują się jednocześnie 

mechaniczną apoteozą i życiem krótkim. ale bezpiecznym. O. wiem dobrze. że lepsze byłyby marionetki. 
Już o nich pomyślano. Możliwe wszakże, że formuła teatru. jaką przyzywam - teatru w pełni i wyłącznie 
aluzyjnego - jest skłonnością mojego tylko gustu. W liście tym wyrażę więc tylko mój nastrój. 
Na scenie bardzo podobnej do naszych - na estradzie - należało odtworzyć zakończenie posiłku. Poczynając 

od tej jedynej przesłanki. którą zaledwie można dziś odnaleźć . od dwu tysięcy lat i co dzień w ofierze mszy 
wyraża się najwyższy z nowożytnych dramatów. Punkt wyjścia znika w bujnych ozdobach i symbolach. które 
jeszcze dziś nimi poruszają. Pod najzwyklejszym pozorem - opłatkiem chleba - zostaje pochłonięty Bóg. 
Nie znam niczego skuteczniejszego teatralnie niż podniesienie. Kiedy przed nami z j a w i a s i ę z j a wie n ie
lecz. skoro wszystkie głowy pochylone. kapłan jeden wie. w jakiej postaci. może Bóg to sam lub prosta 
biała hostia. którą unosi czterema palcami? .. - albo w innym momencie mszy, kiedy ksiądz. podzieliwszy 
pateną hostię. aby ukazać ją wiernym - nie publiczności! wiernym ?„. ale oni znowu chylą głowy, modlą się 
więc także? 1 ••• - składa ją i zjada. 
Hostia trzeszczy mu w ustach! - Przedstawienie. które nie porusza mojej duszy, jest daremne. Jest daremne, 
jeżeli nie uwierzę w to. co widzę i co zniknie - co utraci istnienie i przestanie być kiedykolwiek - w chwili 
gdy opadnie kurtyna. Zapewne. powołaniem (jednym z możliwych powołań) sztuki jest zastąpić religijną 
wiarę skutecznością piękna. Piękno to musi mieć jednak potęgę poematu. to znaczy zbrodni. Zamilczmy. 
Mówiłem o komunii. o porozumieniu. Teatr współczesny jest rozrywką. Zdarza się nawet. chociaż rzadko. że 
iest rozrywką dużej miary. Słowo to nasuwa myśl o rozproszeniu. Istotnie. nie znam sztuk. które by 
naprawdę - choćby na godzinę - wiązały widzów. Przeciwnie. osamotniają ich jeszcze bardziej. 
Sartre opowiadał mi jednak. że poznał to religijne uniesienie na teatralnym widowisku: w obozie jeńców. 
Na Boże Narodzenie żołnierze. aktorzy nader przeciętni. wystawili francuską sztukę poświęconą. nie pamiętam 
już czemu - buntowi. niewoli. odwadze? - i daleka Ojczyzna zjawiła się nagle nie na scenie. ale na widowni. 
Teatr tajny. odwiedzany w sekrecie. nocą. przez widzów w maskach. teatr w katakumbach ... tak. ten byłby 
jeszcze możliwy. Dość byłoby odkryć albo stworzyć wspólnego Wroga. potem zaś Ojczyznę. którą by 
należało obronić albo odkryć. Nie wiem. czym będzie teatr w świecie socjalistycznym, pojmuję łatwiej, czym 
byłby dla plernienia Mau-Mau: ale w świecie zachodnim. coraz to mocniej napiętnowanym śmiercią. 
zwróconym ku śmierci. może on już tylko wysubtelniać się w „refleksji". a więc w odbiciu:odbicia. w komedii„. 
którą ceremonialne aktorstwo uczyniłoby wykwintną i bliską niewidoczności. Jeżeli ktoś świadomie 
postanowił przypatrywać się swej rozkosznej śmierci. winien wynaleźć i z całą surowością uporządkować 
symbole żałoby. 

Albo też wybrać życie i odnaleźć Wroga. Dla mnie Wroga nie będzie już nigdzie, nie będzie już nigdy 
Ojczyzny, choćby abstrakcyjnej i wewnętrznej. Jeśli się wzruszam. to tylko rozpamiętując z nostalgią czym 
była. 1 tylko teatr cieni mógłby mnie jeszcze poruszyć. 
Pewien młody pisarz opowiadał mi. jak oglądał pięciu czy sześciu chłopców bawiących się w wojnę 

publicznym ogrodzie. Podzieleni na dwa oddziały. gotowalii się do ataku. Mówili , że nadchodzi noc. 
A le na niebie było południe. Postanowili więc. że jeden z nich będzie Nocą. Najmłodszy. najwątlejszy, 
przemieniony w :lywioł. stał się Panem Boju. „On" był Godziną. Chwilą. Tym, który nieodwołalny. Nadchodzi! 
podobno z bardzo daleka. spokojny jak opoka. al e ciężki od smutku i wspaniałości zmierzchu. W miarę jak się 
zbli żał. żołnierze stawali się nerw owi. niespokojni „. Dziecko iednak. jak sądzili . przychodziło za wcześnie. 
Wyprzedz ało siebie samego· Podwładni i Dow0dcy postanow ili więc zgodnie znieść Noc. która została 
znowu żo ł nie rzem jednego z obozów„ . Tylko teatr. z takiej formuły wyrosły, umiałby mnie jeszcze zachwycić. 

Jean Genet : Do Pana Jean-Jacques Pauverta, 
(w :) Jean Genet: Teatr. Warszawa 1970. ss. 55- 59 
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JEAN GENET urodził się w 1910 roku w Paryżu. Porzucony przez 
rodziców wychowywał się w przytułku dla sierot. a następnie 
w rodzinie chłopskiej w Morvan. W wieku lat dziesięciu . przyłapany 

na kradzieży. został umieszczony w domu poprawczym. Po dojściu 
do pełnoletności i opuszczeniu zakładu utrzymywał się z żebraniny 

1 kradzieży kieszonkowych. Wstąpił do Legii Cudzoziemskiej. skąd 
po kilku miesiącach zdezerterował. Ścigany za dezercję przez władze 
francuskie przemierzył w latach 1 930-1940 niemal całą Europę. 
Za doliniarstwo. pederastię i szmugiel był wielokrotnie więziony. 
m. in. w Polsce. Ujęty przy usiłowaniu włamania. mając za sobą 
około dwudziestu wyroków skazujących. otrzymał karę dożywocia. 
W więzieniu w latach drugiej wojny światowej zaczyna pisać -
naipierw krótkie poematy, m. in. „L'Enfant Criminel"; następnie 
prozę : „Notre-Dame de Fleurs" (1940); „Miracle de la Rose". 
„Ouerelle de Brest" (1946): dramaty· „Ścisły nadzór" („Haute 
Surve1llance". ok. 1947) oraz „Pokojówki" („Les Bonnes" ok. 1946). 
których wystawienie w Athenee w reżyserii Louisa 
Jouveta (1947) wywołało skandal. 
W roku 1947 Genet zostaje laureatem nagrody Prix de la Pleiade. 
W tym samym roku grupa artystów i literatów francuskich - między 

nimi Cocteau. Sartre. Malraux - składa do Ministra Sprawidliwości 
petycję domagającą się ułaskawienia pisarza. W rok później Genet 
jest wolny. W roku 1940 wychodzi „Le Journal du Voleur" 
(„Dziennik złodzieja") autobiograficzna opowieść nie stroniąca 

od wyzn ań intymnych. 
W roku 1952 ukazuje się jako I tom „Dz1al zebranych" Geneta esej 

Jean-Paul Sartre'a „Le Saint Genet comedien et martyr" („Święty 
Genet. komediant i męczennik"). 
Po dłuższej przerw ie w latach 1956-1960 powstają trzy w ielkie 
dramaty Geneta: „Balkon" („Le Balcon". 1956) wystaw iony 
w Paryzu dopiero w 1960 przez Petera Brooka. „Murzyn i" („Les 
Negres". 1958) których prapremiera w reżysersii Rogera Blina odbyła 

się w tea trze Lutece w wy konaniu murzyński ej trupy Giotów oraz 
„Paraw any" („Les Paraven ts". 1960) . 
Prapremiera „Paraw anów" miała miejsce w zachodn10-berlińskim 
Schlosspark - Theater w maju 1961 w reżysern Hansa Lietzau. 
Tekst „Paraw anów" ukazał się najpierw w przekładzie niemieckim. 

a dop ie ro potem w w ydaniu francuskim Marca Barbozata. 
We F ancj i po raz pierwszy wyst awio no „Paraw any" 21 kwietnia 

1966 w zespole Renauld-B arrault vv reżyser ii Rogera Blina . 
z kostiumam i i scenografią And re Acquarta. 
W polskim repertuarze Genet zaznaczył swą obecność w niewielkim 

stopn iu. choć kilka insceniza cji jego sztuk za pisało się na trwałe 

w historii naszego współczesn eg o teatru. ależałoby tu wspomnieć 
„Murzyn ów " w reżyser ii Zygmunta Hubnera . ze scenografią Ewy 
Starow ieyskiej (Warszawa. Teatr Ateneum. prapremiera 2 XI I 1 961). 
„Pokojów ki" w reżyserii Konrada Swinarskiego. ze scenogra fią 

Krystyny Zachwatowicz (Kraków . Teatr Kameralny. premiera 
17 Xll 1966). „Balkon" w reżyserii i scenografii Jerzego 
Grzegorzewskiego (Łódź. Mała Scena Teatru im. Stefana Jaracza . 
prapremiera 19 li 1972) oraz „śc isły nadzór" w rezyserii lzabelii 

Cywińskiej. ze scenog rafią Andrzeja Sadowskiego (Kalisz . 
prapre miera 1 O VI 1972). 



Stałe Zbiory Galerii 

Alfred Lenica (1899-1977) 

DEFIGURACJE 

.Alfred Lenica należał do artystów. których indywidualność wykrystalizowała się późno. Mimo to. jak w każdej 
autentycznej twórczości. widać wewnętrzną rację jej przemian i uporczywe dążenie do realizacji coraz 
bardziej konkretyzuiącego się celu. Fascynacja surrealizmem jako ideą i szansą stosowania różnych 

procederów. datująca się jeszcze sprzed wojny. określiła dojrzałą twórczość Lenicy. Intensywne czerwienie, 
błękity i zielenie. ugry i ziemie. budowały gamę obrazów poczwszy od najwcześniejszych. I mimo 
.. malarskiego spraw dzania" różnych tendencji w sztuce: osiągnięć Giorgia di Chirico. kubistycznego czy 

klasycyzującego Picassa. socrealizmu czy metod postępowania Pollocka. Lenicę drążył ten sam problem : 
zbudowanie nowej przestrzeni w obrazie oddającej prawdę o jedności świata. Konkretnie urzeczywistniało się 
to w malarstwie poprzez syntetyzowanie bądź rozbijanie poszczególnych form malarskich i łączenie ich 
z tłem. kontekstem. Własna. wytworzona już w d ojrzałym malarstwie Lenicy przestrzeń. posiada 

charakterystyczne cechy: organiczną dynamikę i świ etlistość. materialną gęstość. biologiczny witalizm. 
Staje się sama nową formą przedmiotowości. bytem. Jest głównym nośnikiem treści malarskiej. 
Obraz „Defiguracje" powstał w 1971 roku. po parunastu latach od znalezienia własnego, z niczym 

nieporównywalnego stylu. jest jednym z kilkuset obrazów Lenicy ukazujących to. co uznał za fundamentalnie 
swoje. W „Defiguracjach" widać przebytą drogę: wirtuozerię w tworzeniu nowych form. dojrzałość treści. 
sugerujących żywiołowość materii. jej zróżnicowanie 1 jedność zarazem. wewnętrzny ruch. a także - proceder 
wynaleziony przez artystę - zdejmowanie uprzednio nałożonych warstw rzadkiej farby specjalnie do tego 

celu spreparowanymi narzędziami. Ta t !;.Chnika właśnie pozwoliła Lenicy na przełamanie poprzedniego 
sposobu postępowania przejętego od Pollocka. polegającego na rozlewaniu wąskich strużek farby na 
namalowanym już częściowo płótnie. a jednocześnie - na stopienie quasi-przedmiotowych form malarskich. 
przestrzeni i światła w jedno. Rozcieranie farby własnym sposobem zamiast pogłębiania przestrzenności 
obrazu przez jej rozlewanie. spowodowało ujednolicenkie i rozświecenie całości; zatarły się granice 

poszczególnych kształtów. zachowana została autonomia koloru i pewna samodzielność światła i mroku. 
Powstała nowa materia malarska. pozwalająca się dowolnie kształtować dzięki posłusznej. bo specjalnie 
do tego celu przystosowanej „szpachli" z papieru czy tektury. Podobnie jak w heroicznych czasach 
surrealizmu w latach dwudziestych i trzydziestych we Francji. technika Alfreda Lenicy przy końcu lat 
pięćdziesiątych. zaczęła sama tworzyć treści malarstwa. 

„Defiguracje" należą do późnej fazy twórczości Lenicy. Już w ramach własnego stylu zachodziły jej dalsze 
zmiany. Kilkadziesiąt najwcześniejszych. dojrzałych obrazów wyczerpało prawie do końca możliwości 
zbudowania przestrzeni z samych form. Organiczne kształty przemieniły się w bryły, często o przedmiotowych 
aluzjach. tkwiące w obcej im. jednorodnej przestrzeni. Dynamika obrazu została przesunięta na relacje, 
powstające między nimi a bryła pozbawiona siły i o coś uboższa. 

Zdarza się. że w obrazie pozostaje już tylko jedna bryła. zawieszona w tle. jak można mterpretować 
„Defiguracje". Także ten wariant został potwierdzony dziesiątkami obrazów . 
Z końcem lat sześćdziesiątych Lenica wprowadza zm ia ny - na nowo wzbogaca swą formę . szkicuje 

pigmentem w jej obrębie: z lew ej strony „Defiguracji" mamy wyraźną aluzję do aktu kobiecego o tym 
charakterze. Podobnie w innym znanym obrazie - „Wielo rakie dojrzewa nie do ułom n ośc i". 

Ten antropomorfizm. przej awi ający si ę w budowie bryły, bądź istni ejący wprost dz ię ki um ieszczen iu 
fragmentów torsów. sylwet. al bo collage'u postaci przewija się w mala rs ie Lenicy przez ca ły czas. Jest 
bardziej widocznym, bądź ukrytym. lecz stałym jeg o elementem. A rtysta podpowiada. ż e człowie k iest częścią 
natury - fauny, flory i materii. która go otacza. Natury żywiołowej . na k rawędzi patosu . 
W tym kontekście należy rozumieć tytuł „Defiguracji". zastosow any przez artystę ta kże w in nych obraza ch 
z 1962. i z 1 964 roku. Z pewnością nie jest to dyskusja z „nową fi g uracją" . tyl ko własne. dalsze rozważani a 

nad przemianami tego, co żywe. Natomiast oczywisty związek treściowy łączy „Defigu ra cje" z obraze m 
„Wielorakie dojrzewanie do ułom ności". namalowanym ·także w 1971 roku. I może dlatego ktoś kied yś -
już nie artysta - nadał „ Defiguraciim" błędny tytuł: „Zb iór przedmiotów u ło mnych" . co należy odnotowa ć 

ze względu na obecność tej drugiej nazwy w nie których katal ogach Len icy. 



dyrektor WALDEMAR DĄBROWSKI 

kierownik artystyczny JERZY GRZEGORZEWSKI 
'kierownictwo literackie ELŻBIETA MORAWIEC. ZBIGNIEW TARANIENKO 
kierownik galerii ZBIGNIEW TARANIENKO 
opracowanie programu Ew a Wrońska 

opracowanie graficzne Stanisław Łabęc ki. i Andrzej Smoczyński 

w programie wykorzystano materiały ze zbiorów Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie 
wydawca. Centrum Sztuki STUDIO Teatr Galeria 
Warszawa. Pałac Kultury i Nauki. 1982 

w repertuarze następujące przedstawienia Józefp.Szajny: 
REPLIKA (prapremiera 8 X 1973) 
DANTE (prapremiera 20 IV 1974. Florencja) 
CERVANTES (prapremiera 30 Xll 1976) 
w przygotowaniu· 

Peter Weiss: Męczeństwo i śmierć Jean Paul Marata przedstawione przez zespól aktorski przytułku 
w Charenton pod kierownictwem pana de Sade. 

kierownik organizacji widowni Kazimierz Kowalczyk 
kierownik organizacji pracy artystycznej Jolanta Baniewicz 

inspicjent Maciej Popławski 
sufler Barbara Sadowska 
kierownik techniczny Olgierd Rodziewicz 
kierownictwo pracowni: 
modelatorsko-malarskiej Jan Szawliński 

stolarskiej Krzysztof Lepianko 
tapicerskiej Wiesław Dalba 
ślusarskiej Włodzimierz Franczuk 
krawieckiej Danuta Cis/owska 

perukarskiej Halina Cieślak 
elektrycznej Andrzej Bochenek 
akustycznej Roman Puchalski 
garderoby Halina Piłkowska 

SPRZEDAŻ BILETÓW na dwa tygodnie przed przedstawieniem. Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje 

ORGANIZACJA WIDOWNI tel. 20 21 02 w godz. 9-16. oprócz niedziel i świ ąt . 

KASA TEATRU tel. 20 02 11 w. 29 41 czynna w poniedziałki w godz. 10-16, w niedziele i święta w godz. 
14-19,00, w pozostałe dni w godz. 10-14 i 15.30-10,30. 
PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW prowadzi również SPATiF. Al. Jerozolimskie 25. tel. 21 93 83 w godz. 10-17,30 
oraz SYRENA. ul. Krucza 16/22. tel. 25 72 01 w godz. 10-17.30. 
GALERIA ST U D I O wystawy czasowe i zbiory sztuki współczesnej czynna codziennie oprócz 

poniedziałków w godz. 11.30-17. w niedziele i święta w godz. 14-17.30 oraz przed każdym spektaklem 
w czasie przerwy. 





Jean Genet - P A R A W A N V 

przekład MARIA SKIBNIEWSKA, JERZY LISOWSKI 

reżyseria, scenografia, kostiumy JERZY GRZEGORZEWSKI 

muzyka STANISŁAW RADWAN 

współpraca kostiumologiczna ANNA SUCHODOLSKA 

ALEKSANDRA LASKA-WOŁEK 

nakrycia głowy ZOFIA HEJNE-BREGULLA 

asystenci reżysera STANISŁAW GOC 

MARIUSZ ORSKI (PWST) 

asystent scenografa ELŻBIETA PAWŁOWSKA 

konsuJtacja pracy nad słowem KRYSTYNA MAZUR 

PRAPREMIERA POLSKA 19 grudnia 1982 



osoby: 

SAID Henryk Talar 

MATKA Jolanta Hanisz 

WARDA Irena Jun 

MALIKA Qn:;'? Kisi21 Kr»stJna J(c:::cnccha 
LEILA Wiesława Niemyska 

PAN BLANKENSEE, PORUCZNIK Marek Walczewski 

SIR HAROLD, KAPRAL Antoni Pszoniak 

KADIDŻA (gościnnie), Ewa Mirowska (gościnnie) 

KADI Jacek Jarosz 

MADANI, AKADEMIK Stanisław Brudny 

ŻANDARM, SI SLIMAN Tomasz Marzecki 

WAMP Helena Norowicz 

OMMU Anna Milewska 

GENERAŁ Józef Wieczorek 

BANKIER Wiesław Nowosielski 

MUSTAFA, TALEB, HAMED, AMEUR, HOSSEIN Czesław Nogacki 

HABIB, DOWÓDCA, KADDUR, MĄŻ Tadeusz Włudarski 

SZIGA Krystyna Kołodziejczyk 

KOBIETA Olga Bielska 

KOBIETA, PANI BONNEUIL, WARDA Il Małgorzata Niemirska 

PIERRE Jerzy Dominik 

CZŁOWIEK KTÓRY NASIKAŁ, ARAB, KUIDER, Bf..SZIR Zbigniew Papis 

POLICJANT, SMAil, MĘŻCZYZNA Stanisław Michalik 

ŻONA żANDARMA, DżEMILA Dorota Kamińska 

NASER, PAN BONNEUIL, SALEM Jerzy Fornal 

MISJONARZ Leopold Matuszczak 

STRAŻNl,K, DOZORCA Jarosław Jordan 

ŻOŁNIERZ, RITON, LEGIONISTA Krzysztof Kiersznowski 

FOTOGRAF, MORALES, ROGER Andrzej Bogusz 

HELMUT, NESTOR Marcin Rogoziński 

FEL TON, PRESTON Ryszard Dreger 

SYN SIR HAROLDA Mieczysław Hryniewicz 

AHMED, MALEK, M'BAREK, ABDESSELEM, SRIR Krzysztof Strużycki 

AZIZA Jarosława Michalewska 

NEDŻMA, AISZA Weronika Pawłowska 

HABIBA Krystyna Kozanecka 

SŁUŻĄCA, DZIEWCZYNKA, LALLA Hanna Chombakow 

LAHOUSSINE, KADER Wojciech Magnuski 

BRAHIM, LARBI, ATIRACHE, CHŁOPIEC Mirosław Guzowski 

GPD z 1315 n . 7000 z .g 


