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WŁADYSŁAW ZAWISTOWSKI 

Ptak w sieci dalekopisu 
fragment 44 

ktoś nas oszukał lecz kto nie wiadomo 
cała się ziemia pod stopami pali 

czyje się życie składa z didaskalii 
i kto dopisał nam partię dialogów 

tyle się pytań tłucze wczesną nocą 
koni tabunów pędzących wskroś równin 

jakimi twarzami noc sen mi zaludni 
uciekających przed wysokim głosem 

ognia on jeden całą prawdę powie 
ale już żaden będzie z niej pożytek 

oszukującym też nekrolog spisze 
aż się zatrzyma na ostatnim słowie 

/1978/ 



TADEUSZrNYCZEK 

W y j e ż d ż a m, w y j e ż d ż a s z, z o s t a j e 

Proszę wybaczyć, że zacznę od banalnego porównania dwóch tytułów. 
Otóż niewiele lat po ostatniej wojnie pewien młody pisarz amerykański, tejże 
wojny uczestnik, napisał słynną później i do dziś popularną, sfilmowaną na
wet powieść pod tytułem „Stąd do wieczności" . Był nim James Jones, znany 
także w Polsce z tej i kilku innych książek. W „Stąd do wieczności" opisał ży
ciową drogę swojego pokolenia, ówczesnych dwudziestokilkulatków, która z 
perspektywy wojny ułożyła mu się w metaforę - właśnie drogi do wiecznoś
ci. Nie ma oczywiście potrzeby głębiej rozszyfrowywać sensu tej metafory, 
jest jasna i prosta. Nad pokoleniem Jamesa Jonesa rozpostarła swoje czarne 
skrzydła wojenna śmierć, prowadząc ku wieczności przyjaciół, kolegów, to
warzyszy broni. 

Trzydzieści kilka lat później pewien młody jeszcze polski pisarz, drama
turg i poeta, położył nad swoją ostatnią sztuką, ukończoną w 1987, tytuł 
„Stąd do Ameryki". Sztuka traktuje co prawda nie o dosłownej śmierci, ale o 
emigracji, tym niemniej też o jakimś rodzaju odejścia. Zupełnie nie jest waż
ne, czy autor ów czytał „Stąd do wieczności'', choć zapewne czytał, bo była 
to lektura także jego pokolenia. Nie chodzi bowiem o żadne porównywania 
dokonań pisarskich ani tym bardziej o potrzebę nawiązywania w jakikolwiek 
sposób do treści tamtej amerykańskiej powieści; są to utwory najzupełniej 
różne i właściwie nieporównywalne. Jeśli przywołałem książkę Jonesa, to tyl
ko po to, by uświadomić sobie i innym, jak lubią się powtarzać losy pokoleń, 
oraz co wynika z faktu , że komentatorzy tych losów, czyli pisarze, sami prze
żyli pokoleniowe klęski dając im pisemne świadectwo. 

„Stąd do Ameryki", choć temat jakże uniwersalny, jest także dramatem 
o losach pewnego pokolenia. Konkretnie: pokolenia urodzonego w pierw
szym powojennym dziesięcioleciu, dla którego marzec 68 i grudzień 70 były 
wczesnomłodzieńczymi inicjacjami politycznymi, zaś „Solidarność" i stan 
wojenny przypieczętowaniem trudnej drogi wyborów drugich, trzecich i 
wreszcie ostatecznych. Jest też sztuką o rozpadzie pokolenia, ale nie tylko 
tym duchowym, biologicznym i socjalnym, który jest udziałem każdej poko
leniowej wspólnoty wchodzącej w tak zwane dorosłe życie. „Stąd do Amery
ki" mówi o rozpadzie także fizycznym. Po prostu, jak wspomniałem wyżej, o 
emigracji. 

Jakoś tak się porobiło w naszym niewesołym polskim życiu, że kolejne 
pokolenia bywają na różny sposób boleśnie doświadczane . W tak zwanych 
czasach współczesnych niewątpliwie najtragiczniej wyszło na historii pokole
nie AKowskie. Wykrwawione w czasie wojny, dobite w Powstaniu Warszaw
skim. przez pierwsze lata powojenne liczyło straty i wiedziało, że nic już nie 
zasklepi tych ran. ubytków. ziejących dziur po nieobecnych. Później też uby
wało naszych bliskich. dalszych i całkiem nieznanych . Ubywało już inaczej. 
Najpierw Październik i pierwsza „pokojowa" emigracja. Potem Ma rzec i na
stępna. ponura. gorzka . Wydawało się. że już dość, że przynajmniej sami sie
bie nie musimy wykańczać. Ale historia gardzi sentymentami.[ - - - ] 

Niektórzy odrzucili ten wybór i wyjechali. Inni uznali. że czas skończyć 
z samooszustwem i wyjechali. Jeszcze inni mieli dosyć biedy, kłamstwa. bra
ku, brudu i trudności . Znaleźli się i tacy. którzy woleli zwyczajną wolność od 
niepewności. szarpaniny, beznadziei i niewiary w jakiekolwiek następne 
szanse. I oni też wyjechali. Stąd do Ameryki. do Kanady. Francji. Australii i 
tak dalej. 

Dramat Zawistowskiego ma wprawdzie swoje bardzo zwyczajne. konk
retne miejsce akcji. ale w najgłębszym sensie dzieje się na statku opuszcza
nym kolejno przez pasażerów i załogę. W finale sztuki na statku nie zostaje 
prawie nikt. Proszę jednak tego wszystkiego nie brać zbyt dosłownie. Działa 

tu rzecz jasna prawo specjalnej perspektywy. licencji poetyckiej autora. Tym 
opuszczanym kolejno statkiem nie jest cała Polska. choć przecież nie da się 
wyłączyć i takiego skojarzenia. mającego w polskiej tradycji literackiej tak 
sugestywne zaplecze. jak choćby „Kazania sejmowe" księdza Skargi. Jest to 
perspektywa osobistego. właśnie pokoleniowego doświadczenia autora . Po
wiedzmy jeszcze dokładniej: perspektywa szczególnej, wymiennej z samopo
czuciem. świadomości piszącego dramat. Otóż pisarz-narrator fizycznie i 
psychicznie odczuwa rosnącą wokół siebie pustkę . Po kolei wyjeżdżają jego 
przyjaciele, koledzy. znajomi. Ci z boku i ci z opozycji. karierowicze i ideow
cy. zwyczajni obywatele i intelektualiści. Pustoszeją stoliki w kawiarni . mil
kną telefony, zacierają się miejsca niedawno wypełnione żywymi ludźmi . 

Dramat Zawistowskiego w miarę rozwoju akcji dosłownie zacicha. zamiera. 
jak ciało. z którego wypuszczono krew. 



Ponieważ, jak wspomniałem, działa tu prawo specyficznej, autorskiej 
perspektywy, nie dziwota, że jednym z wiązadeł dramatu będzie właśnie po
stać Autora, który na swój sposób uwiarygodnia opisane przypadki, choć 
zastrzega się tradycyjnie, iż bohaterowie z konkretnymi ludźmi nic wspólne
go nie mają. Ale bo też nie jest to typowa sztuka z konwencjonalną fabułą, 
wymyślonymi postaciami przeżywającymi swoje ,.przygody'' i tak dalej. Są 
to reportażowe niemal migawki z historii Polski między rokiem 1978 a 1987. 
Jak w ożywionym fotoplastikonie przesuwają się przed nami pojedyncze dra
maty pojedynczych ludzi, nałożone na wielki. zbiorowy dramat kraju między 
schyłkiem tak zwanej epoki gierkowskiej a względną stabilizacją drugiej po
łowy lat osiemdziesiątych. Nie umiem powiedzieć. jaki los w dalszej prze
strzeni kultury spotka sztukę Zawistowskiego, ale bez obawy można zaryzy
kować twierdzenie, iż stanowi w tej chwili jedno z najważniejszych artystycz
nych świadectw-dokumentów współczesnej polskiej historii. 

Ma ponadto pewną iście dramaturgiczną cechę, tę mianowicie, że przy 
całym swoim zamierzonym obiektywizmie opisania rzeczywistości „jaką by
ła i jest'', z całą pewnością wywoła głębokie reakcje emocjonalne wśród wi
dzów i czytelników. Albowiem niemałymi konsekwencjami życia pod ciśnie
niem między innymi takich wyborów, jakim podlegają bohaterowie „Stąd do 
Ameryki'', są narodowe fobie, grupowe uprzedzenia, towarzyskie preferen
cje i personalna zaciekłość w bronieniu własnego stanowiska jako jedynie 
słusznego. No i też nie zapominajmy, że nad~! w co drugim polskim domu 
toczą się spory o to bolesne zagadnienie: zostać czy wyjechać? Ci, dla któ
rych literatura powinna się składać z dobrych rad i precyzyjnych odpowie
dzi, sztuka Zawistowskiego, która o niczym riie rozstrzyga i niczego nie prze
sądza, będzie zapewne rozczarowaniem. Ale gdybyśmy w ogóle wiedzieli, jak 
żyć, ta jedna odpowiedź starczyłaby za wszystkie. 

Bohaterowie sztuki wyjechali. Autor został. Zostaliśmy też my, widzo
wie. Kto następny? / Do zostania? wyjechania?/ 

Tadeusz Nyczek 

... 

WŁADYSŁAW ZAWISTOWSKI 

Smutny jak rewolucja 

Jarkowi Dąbrowskiemu 

Smutny jak rewolucja, która zwyciężyła 

dzień; słoneczny dzień i mokre nad brukiem sztandary. 
Wracamy do domu jak z długich wakacji, 
zmęczeni, ale młodsi o godzinę, którą nam podarował los. 

Nie myślimy jeszcze o przyszłości: 
cieszy nas światło, gazeta, żółte liście, pies. 
Jeszcze słuchamy sprzecznych wieści, 
jeszcze. czytamy radość z oczu ludzi, 
ale powoli zapadamy się w swoją samotną wiedzę. 

To ona nas boli - jak smutek tego zwykłego dnia. 

Powoli rusza czerwony tramwaj, 
przyglądamy się mu ze zdziwieniem. 
Nie rozumiemy pośpiechu ludzi, 
z roztargnieniem przerzucamy gazetę. 
Wszystko jest takie, jakie powinno być. 
Rok szkolny się skończył, rok szkolny się zaczął. 
Wszystko jest takie, jakie powinno być. 
Niecierpliwość mija, nim przychodzi zrozumienie. 
Jakie powinno być wszystko? Za chwilę jesień; 
jutro obudzimy się o godzinę później. 

/wrzesień 1980/ 





OD AUTORA 

Urodziłem się w Gdańsku, w roku 1954 .. . Wiem, od takiego zdania za
czynają się wszystkie, najbanalniejsze nawet życiorysy i autobiografie . Ale 
nie chcę zanudzać Widza własną biografią ; to zdanie ma zaś dla mnie sens 
szczególny i ważny. 

A więc: urodziłem się w Gdańsku, trzydzieści cztery lata temu. I nie były 
to złe lata, nawet jeśli dziś tak często poraża mnie zniechęcenie, zmęczenie, 
marazm. Przeżyłem z Gdańskiem wszystko, co temu miastu się zdarzało -
dobre i złe . Z Gdańskiem i z ludźmi, którzy byli wokół mnie, przyjaciółmi, 
rówieśnikami. Dziś wielu z nich nie ma już w naszym, wciąż ludnym mie- · 
ście ... 

* * * 

Kiedy zaczynałem pisać /a zaczynałem, oczywiście, od wierszy/ , nie mia
łem pełnej świadomości tego, co chcę powiedzieć ludziom. Nie mogłem mieć. 
,Qu...-...„;... ~ii b p .f"-mlr"Jitl :a:7l\~ ~ · inst,,vnktowna ,ootrzeb~ . Trzeba 
pewnej praktyki w zajmowaniu się literaturą, by zrozumieć, że czernienie pa
pieru może być bardzo ważną formą kontaktu między ludźmi. I jeszcze więk
szego upływu czasu wymaga odkrycie, iż jest to forma znikoma i ułomna, że 
trud pisarza bywa bardzo często próżny. 

* * * 

Napisałem „pisarza" i zawahałem się. Czy rzeczywiście - wydawszy 
kilka książek - jestem pisarzem? Tak, jeśli rozumieć to słowo jako na
zwę zawodu; nie - jeśli myśleć o funkcji społecznej. Pisarz to ktoś powszech
nie identyfikowany z tym, co już napisał - z ideą, programem, światopoglą
dem. Ale czy dziś pisarze w ogóle odgrywają jakąkolwiek rolę społeczną /nie 
mówiąc już o politycznej/? 

* * * 

Po co o tym wszystkim mówię? Po to, by uprzedzić różne, potencjalne, 
nieporozumienia. 

Napisałem sztukę o tak zwanej tematyce współczesnej. Akcja „Stąd do 
Ameryki" rozgrywa się w Gdańsku, w latach 1978-1987. Mówi o losach wy
raźnie określonej grupy ludzi, moich rówieśników . Tłem tych losów są wyda
rzenia łat 1980, 1981 i następnych. Wydarzenia powszechnie znane, głęboko 
pamiętane, w jakiś sposób wciąż nie zakończone. 

Ale nie pisałem sztuki politycznej , społecznej , publicystycznej . Nie sta
rałem się odpowiadać na zapotrzebowanie widowni czy postulaty krytyki. 
Nie próbuję podjąć idei „mówienia wprost" , niczego ani nikogo nie dema
skuję. Ten sposób myślenia o literaturze był i jest mi obcy. 

Nie napisałem sztuki politycznej, gdyż napisałem sztukę osobistą. 

* * * 

Czym więc jest „Stąd do Ameryki"? Jest historią niezbyt udanego życia, 
niezbyt udanego małżeństwa i - w jakimś stopniu - społeczeństwa, które
mu się nie udaje. Jest opowieścią o wyborach, które determinowały los i o lo
sie, który nie pozostawiał miejsca na wybór. Ale prawie nie ma tu heroicz
nych postaci i niezwykłych sytuacji. To opowieść o przypadkach , które zda
rzyły się wszystkim. 

Na tym , oc.zywiśóe, rzec:z. się nje wyczerpuje. Wręcz przeciwnie: wszyst
kie wybory, decyzje i dramaty moich bohaterów mają swój dalszy ciąg . Bar
dzo często jest nim emigracja. Jest więc to również tekst o tym , dlaczego lu
dzie decydują się wyjeżdżać „stąd do Ameryki" . 

* * * 

I również dlatego, a może właśnie dlatego, jest to historia osobista. 
Bowiem moje pokolenie zostało wyjątkowo dotkliwie dotknięte doświadcze
niem emigracji , a większość moich g d a ń s kich przyjaciół mieszka dziś w 
Detroit, Toronto, Chicago czy Londynie. Wyjeżdżali z bardzo różnych po
wodów i różnie się im dziś wiedzie. 

Ale przecież nie wyjechali wszyscy. Nie wyjechaliśmy my - którzy 
wystawiamy tę sztukę i widzowie, którzy ją oglądają . Nie wyjechałem i ja, 



który napisałem „Stąd do Ameryki". Wszyscy jesteśmy nadal tu . W Gdań
sku. 

Tytuł mojego tekstu ma dwa człony. Niewątpliwie bardziej interesuje 
mnie „stąd" niż „do Ameryki". Interesuje mnie sytuacja, która zmusiła 
(bądź skłoniła) ludzi do wyjazdu. 

* * * 

Kiedy więc mówię o tych, co wyjechali, mówię również o sobie. Bo na
sze doświadczenia są wspólne, choć los inny. 

Rzeczywistość „Stąd do Ameryki" nie jest wesoła, a przesłania - opty
mistyczne. Inaczej być nie może. Mówimy o t rudnych sprawach i mówimy 
serio. A trudne sprawy nie są z natury rzeczy wesołe. 

Ale to nie znaczy, że wystawiam ludziom, czasom, ideom i postawom 
cenzurki. Nie czuję się powołany do wydawania moralnych ocen . I nie for
mułuj ę ich wobec własnych bohaterów. Można ich widzieć lepiej czy gorzej; 
nie lubić ich. Dla mnie - są bliscy. Rozumiem ich. 

* * * 

Ale to nie znaczy, że historia opowiedziana w tej sztuce nadaje się do ge
nera lizowania. Opowiadam o k o n k r et n y c h ludziach. Cząstka ich losu 
jest naszym wspólnym doświadczeniem, lecz skutki tych samych doświad
czeń bywają różne . Powtarzam: nie uogólniam. To, co piszę, więcej - to, co 
pisze się od la t w tym kraju, porażone jest niewiarą w heroizm. J eś li go ktoś 
dośw i adczył i uwewnęt rznił - ma prawo nie lubić moich bohaterów. Być 
może są do napisania inni? 

* * * 

Właśnie : do n apis a n i a . Wszystkie postaci występujące w tej sztuce. 
wszystkie sytuacje i szczegóły są wymyślone, są I i ter at ur ą. Nikogo w tej 
sztuce nie port re t uję, nikogo nie przedrzeźniam. Doszu kiwanie się personal
nego klucza jest więc bezcelowe. 

Prawdy tego tekstu nie należy szukać na poziomie faktów i wyda rzeó . 

Jeśli gdzieś jest (chcę wierzyć, że tak) , to w psychologii i emocjach. I dlatego, 
będąc ty I ko literaturą, jest dla mnie „Stąd do Ameryki" równocześnie tek
stem prywatnym. osobistym i intymnym. 

* * * 

Tak jak przede wszystkim prywatnym i intymnym jest problem emigra
cji. By uprzedzić kolejne, możl iwe nieporozumienia, powiem wprost to, co 
zostało już wspomniane wcześniej: nie potępiam tych, którzy wyjechali. I nie 
uważam za heroizm pozostawania tutaj. 

I o jednym i o drugim trzeba po prostu mó w i ć. 

* * * 

Odkrycie tej pros tej prawdy zabrało mi ki l kanaście lat, podczas któ rych 
pi sywałem różne, czasem oderwane od rzeczywistości teksty . 

Odk rycie tego. iż mówić trzeba przede wszystkim o własnym doświad

czeni u i o tym, co spotyka się wokół siebie, nie jest wcale banalne i oczywiste. 
Obawiam się, że bardzo niewielu „widzi jaki jest koń". A przecież nie wystar
czy widzieć - trzeba jeszcze zrobić z tego li teratu rę. 

Ta k więc , od pewnego czasu, próbuję. Ta k<1 próbą był j uż poemat „ Po
witanie jesieni" . Kolejną jest „ S tąd do Ameryk i" . Wiem. że ta sztuka nie za
dowol i wielu widzów. Trudno. Odkryłem jesz1.:ze j edną prawdę: że pi sanie 
wiąże się z ryzykiem. Zaryzykowałem . 

To, co wielkie w histori i i w naszych biografiach , to , co stanowi o geni us 
loci Gdańska i daje nam powody do dumy - obro ni s i ę samo. I nie trzeba 
mnożyć literackich świadectw , by zachować społeczną pam i ęć· cie m n o ści 

czasu, który trwa i który pożera również moją młodo ' ć. 

Ale nie wszys tkie prawdy zechce przechować czas. Naszą wewnętrzm1 

prawd~ możemy wypowiedzieć tyl ko my sami. 
Powtarzam: zapewne można tę h istorię opowiedzieć inaczej, ale n a 

pe w n o - nie wa rto milczeć. 

maj 1988 
Władysław Zawistowski 



WŁADYSŁAW ZAWISTOWSKI 

Powitanie jesieni 
/fragment/ 

napisałem o tym dniu do K i T, jakby list 
przekraczając ocean mógł przekroczyć 
również granice doświadczenia. myślałem 
o tym dalekim niewyobrażonym mieście 
nad jednym z największych jezior świata, 
gdzie teraz mieszkają K i T i P i inni, 
kiedyś bliscy, a teraz rozsiani szeroko 
po południkach ręką losu hojną i tak 
szeroko nieobecni jak wąska 
była ścieżyna mojego snu i przygody 
/ ... / 
a przecież to będzie ta sama jesień 
gdziekolwiek nas dopadnie, w detroit, 
cincinnati, sztokholmie, melbourne, wiedniu, 
gdziekolwiek teraz jesteście K i T i Z, 
M, A, J, jest was więcej niż liter 
w alfabecie, nawet niż miast równie obcych 
jak wy bliscy. i nie mogę wam dać nic, 
nawet słowa ani listu, bo nim wiersz 
przebędzie ocean, będzie już spóźniony 
i niestosowny. jak ja, piszący te słowa, 
które, nim skończy się kartka, będą 
już przeszłe spóźnione i zbyteczne 
wobec słów cudzych, które bezustannie 
produkuje nie milknący świat pogrążając 
nas w ciszy. 

/1984/ 



WŁADYSŁAW ZAWISTOWSKI 

Ciemna niedziela 

Jeszcze, w tej ciemnej niedzieli, brodzimy po omacku. 
Słowa, kulejąc, pełzną za nami jak dym. 
Rozdeptane ogniska i popiół w zatoce jeziora 
Zostają, aby świadczyć, że nie byliśmy bezczynni. 
Nie mówimy wiele; daleko szczeka pies; 
Ciemność gęstnieje wokół, jak cisza między nami. 
Idziemy przez cudze miasta, wytarte dywany, 
Cuchnące kina, przez tapet wypełzły wzór, 
Przez niezrozumiały kontynent, nie do przebycia, 
Przez ciemną niedzielę, 
Niemożliwą, jak życie. 

/1986/ 

ASYSTENT DYREKTORA 
d/s koordynacji artystycznej i technicznej: 

WALDEMAR GAJEWSKI 

Kierownik Techniczny: 
JERZY KUJAWA 

KIEROWNIK SCENY: 
STANISŁAWA STASZAK 

PRACOWNIE: 

Zbigniew Chrzan - kier. pracowni ślusarskiej 
Rufina Płąska - kier . pracowni krawieckiej damskiej 

Jerzy Kilanowski - kier. pracowni szewskiej 
Roman Janowski - kier. pracowni tapicerskiej 

Zenobiusz Szczepański - kier. pracowni krawieckiej męskiej 
Halina Walter - kier. pracowni perukarskiej 

Zygmunt Lubocki - kier. pracowni stolarskiej 
Anna Błondek - kier. pracowni farbiarskiej 

Marek Bogdański - kier . pracowni modelarsko-malarskiej 
Wanda Krużycka - gł. brygadier garderobianych 

Stanisław Płudowski - gł. brygadier scen 
Agnieszka Poroszewska - gł . rekwizytor 

Edmund Orent - kier. pracowni akustycznej 
Wiesław Szkatuła - gł. elektryk 

Teresa Szematowicz - zaopatrzenie 
Tomasz Gewartowski - oświetlenie spektaklu 

Lada Cypukow - rekwizytorka 

KIEROWNIK BIURA REKLAMY I OBSŁUGI WIDZÓW: 
ZBIGNIEW SKRZYPIEC 

teł. 31-93-31 łub 31-70-21 wew. 14 



CENA: 200,- zł 

r---- -·- ---·------·---- --·-·---·----, 

da Jlm8l'yJd 
~ 

L------·------·-- --·-----·- --·-j 

redakcja programu: JERZY GUT AR OWSKI 

zdjęcia: EW A GRABOWSKA-SADŁOWSKA 
opracowanie graficzne: JERZY W. WOŁODŻKO 

Druk: ZGG zam. 1374/88 F-6 5000 egz. 





PRAPREMIERA 

Obsada: 

EW A RABSKA, plastyczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ewa Kasprzyk 
ALINA RABSKA, jej matka ...... ........ .......... .. .... .. ........ .. Krystyna Łubieńska 
KAZIK STOLARSKI,działacz młodzieżowy . .... .. .... .. ...... .... Zbigniew Olszewski 
JADZIA SOLDATKOW A, jego sekretarka . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . .. . . .. . . . Dorota Kołak 
MARIUSZ BROMECKI, artysta malarz ....... ........ .................. Igor Michalski 
MAREK MIRSKI, fizyk . .. ...... .. ...... .. ...... ... ..... ................ Jarosław Tyrański 
JACEK SMULSKI, fizyk .............. .. ........ .. .. .... ........ .. ..... Jacek Mikołajczak 
WIKTOR CZEPUKOJĆ, polonista .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Adam Kazimierz Trela 
BOŻENA HORST, plastyczka ................ .. ...... .. ............ .. .. Jolanta Zaworska 
DAREK WOŹNIAK, działacz KNP ........ .......... ...... .. .. Krzysztof Matuszewski 
BARTEK CHMIELEWSKI, chemik .............. .. .............. .. ........ Jacek Godek 
SŁAWEK NAGÓRNIAK, lekarz .. .. ...... .. ........... . ........ .... Sławomir Krawczyk 
KRZYCHU WENTA, barman .... .. ...... .... ............... . .... .. ........ Jerzy Nowacki 
EW A BOĆKO, jego dziewczyna . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . Maria Mielnikow-Krawczyk 
KONFERANSJER .. ........ ........ .............. .. .............. .. ...... Florian Staniewski 
ZOFIA MIRSKA, matka Marka . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Barbara Patorska 
WINCENTY MIRSKI, ojciec Marka ... ....... .. ...... .. ............ Stanisław Michalski 
JAREK DANISZ, plastyk ........ . ...................... .... ............ .... Maciej Szemiel 
ANKA SOLARZ, dziennikarka ..... ... ...... .. ............ Marzena Nieczuja-Urbańska 
STOCZNIOWIEC ....... ...... ................ .... ...... .. .............. .. .. Andrzej Szaciłło 
ELO ZABRAMSKI, poeta .......... .. ................ ...... ...... .... .. .... . Jerzy Gorzko 
HANKA MALEWICZ . .... .. ........ .. .............. .. ..................... Grażyna Jędras 
KELNER ................... .... ...... .. ...... .. ...... .... .... .. ............ .... Jerzy Łapiński 
PAN W ŚREDNIM WIEKU I ... .. .... .... ...... .... ............ .. ..... Jerzy Dąbkowski 
PAN W ŚREDNIM WIEKU II ...... .... ........................ .. .... Henryk Sakowicz 
SEKRET ARKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tomira Kowalik 
GŁOS AUTORA .. .. ...... „ ........ „ .. .. ........ .. ............... Władysław Zawistowski 

oraz 

STUDENT, STUDENTKA, KUBUŚ, SARA - STRIPTIZERKA 

Reżyseria: 
MIKOŁAJ GRABOWSKI 

Scenografia: 
JANBANUCHA 

Opracowanie muzyczne: 
WIKTOR NIEMIRO 

Układ tańca: 
ZYGMUNT KAMIŃSKI 

Asystenci reżysera: 
JERZY GORZKO 
LUDWIKA TOPP 

Inspicjent: Sufler: 
Joanna Januszewska Dobromira Gawrońska 


