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Wielki sceptyk wygląda na dyrektora banku. Jes1 
gruby, w okularach z grubą oprawą, pali grube cy
garo, które co chwila gaśnie. Nie lubi pozy, nie kry
guje się, jego gesty są naturalne, niewymuszone 
Strząsa popiól z cygara i zachęca uśmiechem do roz· 
mowy. Konwencjonalny wstęp okazuje się zbyteczny 
Zapytuję więc od razu o początki jego kariery lite
rackiej. 

- Urodziłem się w rodzinie protestanckiego pasto 
ra - rozpoczyna gość ze Szwajcarii - studiowałem 
psychologię i teologię. O tym, że zostanę pisarzem 
nigdy nie śniłem i sam nie wiem, jak się to stało 
Zaważyły tu prawdopodobnie rodzinne grzechy. Mój 
dziadek, Ulrich Dilrrenmatt, byl satyrykiem. Jestem 
chyba ilustracją atawistycznej recydywy. Poza tym 
w młodości odczuwałem magiczny pociąg do teatru 
bylem nawet przez pewien czas krytykiem teatral· 
nym. Początkowo borykałem się z dużymi trudnościa
mi, wydawcy nie kwapili się z wydawaniem moich 
utworów. Napisałem w owym czasie dwie powieści 
kryminalne, ostatecznie autor też musi żyć. 

- Któremu dziełu zawdzięcza Pan rozgłos? 
- Chyba „Małżeństwu pana Missisipi". Ta sztuka 

która jest po trosze moralitetem, po trosze panopti
cum, a w całości dramatycznym pamfletem, miała po
wodzenie. Zaczęto o mnie pisać i mówić, wszystko 
odmieniło się, jak za dotknięciem różdżki czarodziej
skiej. 

- Który z uprawianych przez Pana gatunków li· 
terackich jest Panu najbliższy? 

- Dramat, ściślej mówiąc - komedia. Uważam ko· 
medię za jedyną formę sceniczną, z której dadzą się 
jeszcze dzisiaj wysunąć, choć brzmi to paradoksal
nie, prawdziwie tragiczne efekty. Tylko ona pozwala 
przezwyciężyć absurdalność i grozę naszego czasu, tyl
ko ona ratuje nas przed zwątpieniem . Jestem zwolen
nikiem literatury zaangażowanej, odpowiedzialnej mo· 
ralnie przed społeczeństwem. Ale dzisiaj nie można 
moralizować „na poważnie", czas proroków i kazno
dziejów minął bezpowrotnie. Pozostaje parodia, de 
maskująca i bezlitosna, która potrafi skruszyć powlo
kę obo. ętności ludzkiej i wstrząsnąć tym, co nazywa
my sumieniem. 

- Czy mógłby Pan choćby w przybliżeniu określi 
genezę pańskich pomysłów literackich? 

- To zawiła i trudna do sprecyzowania sprawa. 
Często decyduje przypadek. Na przykład pomysł 
„Obietnicy" zawc!zięczam notatce gazetowej. Niektóre 
pomysły „spadają z nieba'', przychodzą sam nie wiem 
skąd, i to w najbardziej nieoczekiwanych chwilach 
i okolicznościach, inne są owocem długich przemy
śleń. 

- Prosiłbym o kilka informacji o Pańskiej technice 
pisania. 

- Pracuję systematycznie, od pól do dziesiątej do 
pól do pierwszej przed południem i od trzeciej do 
szóstej po obiedzie. Piszę tylko w domu - mieszkam 

/ \ 

w Neuchatel - w czasie podróży nie umiem praco
wać. Nigdy nie dyktuję, kiedy piszę, muszę być sa?l. 
Nie opracowuję z góry najdrobniejszych szczególo~ 
utworu, jak to robią niektór~y p~sar~e, WJ'.Sta-:c~y ~i 
najogólniejszy plan. W trakcie p1sama poJawiaJą się 
nowe pomysły, epizody, rozwiązania i wąt.ki. P.o ukoń
czeniu dzieła wprowadzam do niego setki zmian, ko
rektur kreślę i dopisuję, przeinaczam cale rozdziały 
lub akty. Moje utwory mają z reguły po kilka lub 
więcej wersji. „Wizyta starszej p~ni". pos~a?ala ich, 
nim przybrała ostateczny kształt, az p1ętnascie. Przed 
przystąpieniem do pracy przeprowadza~ długotrwale 
studia, przeważnie środowiskowe. Tak w1~c przed n~
pisaniem „Franka V" interesowale?l s1_ę mec~an~
zmem pracy bankowej, odbyłem meskonczoną ilosć 
rozmów z urzędnikami bankowymi, którzy mi opo
wiedzieli wiele ciekawych szczegółów, nie mówiąc już 
o tym, że każdy z nich psioczył na porzą?ki panujące 
w różnych bankach (ale nigdy w tym, gdzie pracował). 
Obecnie piszę powieść, której groteskowym bohaterem 
jest wielokrotny morderca. 

Akcja toczy się w sferach prawniczych, w kuluarach 
i na sali sądowej, w więzieniu. Zwiedziłem dotych
czas kilka więzień szwajcarskich, rozmawiałem z ad
wokatami, prokuratorami, zajrzałem do wszystkich 
zakamarków w gmachu, w którym wymierza się spra
wiedliwość. Mniej natomiast korzystam z lektury 
książkowej, .chyba, że chodzi o realia naukowe. 

- Czy postacie Pańskie mają pierwowzory w rze
czywistości? 

- I tak, i nie. Wyposażam je w pewne cechy ze
wnętrzne lub właściwości charakteru ludzi, których spo
tykam w życiu. Ale stosu j ę technikę montażu, przy
padkowych kojarzeń, mieszam zmyślenie z prawdą. 
Moje postacie nie są portretami, lecz typami, można 
je porównac do figur w gabinecie osobliwości; świat 
ozisiejszy jest w końcu olbrzymim panopticum. 
' - Na pożegnanie proszę o garść wrażeń z pobytu 
w Polsce. 

- W waszym kraju - mówi pisarz - jestem po 
raz pierwszy, ale nie ostatni. Przyjechałem tu zoba
czyć jak gracie moje sztuki. Inscenizacje polskie są 
oryginalne ·i pełne polotu. Pozostaję pod wrażeniem 
gry polskich aktorów, wątpię, czy jest drugi kraj 
w Europie, który dysponuje takimi talentami. Na Za
chodzie panu!e system „gwiazd", na scenie istnieje 
tam jeden wybitny aktor, reszta się nie liczy i ginie 
w ciemności. Tutaj każda postać sceniczna żyje, każda 
rola, każda kwestia tchnie życiem. 

(Fragmenty wywiadu Romana Karsta) 



DRAMATOPISARZ 

I SWIAT WSPOLCZESNY 

Zal:imała się wyłączność pewnej konwencji drama
turgicznej . Nie ma już stylu, lecz style. Hównie7. na
uka przes iała być systemem totalnym. Podważona zo
stah.1 stutystyc:zna metoda reprezentacji. W największe 
sprzeczności popada człowiek, który myśli logicznie. 
Nawet matl•matyki, a więc tej dziedziny, w której 
człowiek myśli pojęcinmi, a zatem logicznie, nie mo
żna już uważać za „twór wolny od sprzeczności". 

Trzeba wypracować nową filozofię, która w nowym 
świetle ustawi stosunek jednostki do ogółu. 

Drarr.a:opisarz współczesny odrzuc:ł schemat a'.ltycz 
ny, w my śl k.tórego w dziejach rodziny ogr.is<{owała 
się tragedia państwa I słusznie, gdyż schemat ten jest 
dzisiaj nie do użytku . Przy okazji wylano dziecko ra
zem z kąpielą . Pokazuje się człowieka bez zaplecza 
lub też człowieka na tle coraz bardziej nieokreślonej 
i nieogarniętej machiny państwowej . A przecież po
wstał tymczasem cały łańcuch nowych związków i za
leżności. Rozeszły się pojęcia państwa i ojczyzny, wy
płynęło zaś niezwykle istotne dla określenia 'współ
czesnego człowieka pojęcie firmy, instytucji, w której 
pracuje. 

Jeśli o mnie idzie, buduję to zaplecze , w postaci 
gminy. Gmina to pramodcl państwa, pierwot.na jed-; 
nostka polityczna z wszystkimi jej atrybutami , Kaź.dy 
ma tam 5woje miejsce w hierarchii politycznej: le
karz. ksiądz, nauczyciel itd. Innymi słowy: gmina to 
molekuła. obywatel to atom. Nawiasem dodam, że 
gmina szwajcarska jest niesłychanie groteskowa i ja
ko środek teatrnlny kryje niezwykle możliwości. 

O opóźnieniu w ewolucji moralnej i etycznej 
człowieka w stosunku do jego osiągnięć w dzic• 

dzini~ nauki i techniki 

Pod względem moralnym' ł etycznym człowiek nie 
Wyszedł dotąd z epoki kamienia łupanego. Nie jestem 
prorokiem, ale marzenie o nadrobieniu lego opól.nie
nia wydaje mi się -utopią. W4lpię, czy dojdzie do te
go, by człowiek żył tak. jak by mógł żyć. Uważnm 
jednak, że sprzeczność, zachodząca między my~leniem 
a życiem nie rnwsze mu~i być tak bolesna, jak obec
nie. Nit:!stety jeden ze współczesnych kryzysów polega 
właśnie na zaostrzE'>niu się tej sprzeczności. Tego kry
zysu nie iest w stanie złagodzić jednostka Potrzebny 
jest wysiłek zbiorowy, Nie zapominajmy zarazem. że 
sprzerzność jcsl motorem rozwoju. Rozwoju wyłączyć 
nie sposób. 

O roli pisarza w dzisiejszy~ społeczeństwie 

Pisarz przypomina patyk, zatknięty w nurcie rzeki. 
Woda opływa go, załamuje się, powsta ' e mały wir. 
W tym punkcie pewne „ rzeczy się krystalizują, stąd 
można prowadzić badania epoki. Wynik tych badań 
jest różny u każdego pisarza, każdy bowiem ma wy
tyczone granice i każdy uzyskuje inny obraz. I tutaj 
działa zasada sprzeczności „Die Ausage ist nicht tolal, 
sondern begrenzt" . Ograniczona jest również zdolność 
iud;:kiego poi:nania. · Wiemy Wszystko na temat ryb, 
które łapiemy do naszej sieci, i znamy sieć u~ywaną 
.do połowów. Ale co wiemy o małych rybkach, które 
prześlizgują się przez oka sieci, lub o tych wielkich, 
które drą sieć na strzępy i znikają w głębinach? 

Pisarz może zmienić świat wespół z innymi, nigdy 
sam. Również przez potężne katastrofy ludzkość prze
chodzi zbiorowo, nie indywidualnie. Sprawy te sfor
mułowałem wyraźnie w tezach moich do Fizyków. 
Przypomnę dwa odnośne punkty: 

17. To, co dotyczy wszystkich ludzi, może być roz
wiązane tylko przez wszystkich ludzi. 

18. Każda próba jednostki, aby rozwiązać na swój 
sposób to, co dotyczy wszystkich ludzi, musi być 
skazana na niepowodzenie. 

Genialny fizyk Mobius popełnia kapitalne głupstwo 
sądząc, że swoją decyzją może zmienić świat. 

Pisarz nie powinien wyobrażać sobie, - że zmieni 
świat, jeśli będzie ludzi pouczał. To zasadniczy błąd 
w myśleniu. Ludziom nie należy prawić moralów ani 
stwarzać złudzeń; należy przedstawić świat t11ki, jaki 
jest. A przez to zmusić ludzi do zastanowienia, do 
szukania możliwości naprawy. zmiany. 

(Na podstawie wywiadu Danuty żmij - „Polityka") 



ŻYCIE TEATRU 
FAKTY 
WYDARZENIA 
LUDZIE 

W dniu 20 grudnia 1963 r. nasze teatry wYStawiły sztukę 
Ernest~ Hemingwaya „Piąta Kolumna" w goscinnej reży
serii Zbigniewa Cybulskiego, w oprawie scenic:mej Bogdana 
Krzyżanowskiego i Andrzej~ Jagodzińskiego. Muzykę opra
cował Tadeu~z Marciniak. Premiera odbyła się w Teatrze 
Polskim. 

Maria Chwalibóg - Dorota, Roland Głowacki - Fi!ip 

W dniach 9 i 16.12.63. odbył się w Teatrze „13 Muz" spektakl 
„~mlerci porucznina" Mrożk>a. Tę znakomitą satyrę przy
gotował Zbigniew Bogdański. Oprawę plastyczną zaprojek
towała Julitta Fedorowicz. 

Następne premiery: 

„IGRASZKI Z DIABLEM" 
Jana Drdy 

w Teatrze Współczesnym 

„JASNIE PAN NIKT" 
Lope de Vegi 

w Teatrze Polskim 



BOHDAN A. JANISZEWSKI 

W roku 1949 zrezygnował ze studiów politechnicznych za
rażony niebezpiecznym bakcylem teatru. Zacłebi u tow al 
w sztuce A. Polewki „Igrce w gród walą". Następnie pra
cował jako lek tor i spiker w rozgłośni krakowskiej, jedno
cześnie studiując jako wolny słuchacz w ~ zkole teatralnej 
w Krakowie. Później próbował swoich sił w Teatrze L alki 
I Aktora „Groteska" i w 1eatrze Rapsodycznym p od kierun
kiem Kotlarczyka. Do dziś jednak uważa za swojego „ojca 
dul"11owego" Adama Poll'wkę mimo, że wiele zawctzięcza , jak 
JJrzyznaje - Eugeniuszowi Fulde, Irenie Babel, Ewie Stojow
skiej, Mieczysławowi Jabłońskiemu ... 

Do Szczecina przybył w rok u 1955, w okresie dyrekcji 
Emila Chaberskiego. Nie było to jednak pierwsze zetknięcie 
z naszym miastem. W 1945 roku, w drodze powro1nej z obo
zu koncentracyjnego na wyspie Uznam, bu<lowal most na 
Odrze p <>d Szczecinem. Szczecin zdobył jego sympatię od 
pierw<zego wejrzenia : od wielu lat aktor ten wierny jest 
na:i;;:zemu miastu . 

Po raz pierwny wystąpi! na szc:-zeclńskiej scenie w ,.Chwa
st~ch" J . Warmińskiego. Pó?nlej grał dużo różnorodnych ról, 
J.ITZC'ważnie chara kter·ystyczr.ych, poczynając od ko med il 
I groteski a kończąc na klosycznej tragedii. Występował więc 
w roli Brosza w „Ostrym dyżurze" Lutowskiego, HrPbiego 
Warwicka w „Skowronku" Anouilha, Andrzeja w „Przygodzie 
florenckiej" Morstina. krakowskiego ulicznika w „Romansie 
z wodewilu" Krzemińskiego, Narratora w „Miloś:ci" Kohouta, 
Pawła w „Cudotwórcy•• Sterna , Hrabiego Bellievre w „Marii 
Stuart•• Fr. Schillera, Adwokata Alfieri'ego w „ Widoku z mo
stu" Millera („osobny komplement dla niezmiernie dykretnej 
I kulturalnej roli Adwokata - Narratora" M. Mislorny). 
Duży sukces a rty ' t yczny odniósł również w roli Pola 

w sztuce M. V. Gazzo .,Kapelusz pełen deszczu" - „ważną 
postacią w przedstawieniu szczecińskim stała się zarówno 
w zamyśle reżyserskim, jak również dzięki barclzo Inteli
gentnemu jej potraktowaniu przez Bohdana Janiszewskie· 
go - rola Pola." (F. Jordan). 
Później były role: w ,.Godzinie dwunastej" Arbuzowa, 

w „Operze za trzy grosze" Brechta (Robert Pila), w „Odwe· 
lach" Kruczkow>kiego (Okulicz), w „ Weselu" Wyspiansk1e· 
go (Dziennikarz - rola oceniona bardzo różnie przez kilku 
rccenzentów), i Cesarza Zygmunta w „Zawiszy Czarnym·• 
Słowackiego - „W pełni świadomą pracą wyróżnił się B. A. 
Janiszewski. Rola °'"mal pozbawiona tekstu, właśdwie opar
t a w całośd na pokazaniu reak«ji C<.>~arza na opowieść Cy
galego oraz na skomentowaniu Jej, okazała się pracą wdzięcz
ną dla aktora rozumiejącego Jej mecha111zm I funkcję." (M. 
Misiur ny). 

B. A. Janiszewski występuje często w Teatrze Propozycji 
1 w sluchowiskadt radiowy~h. W~pólpracowoł rownież z aka· 
d emkkim z„,pułem ~zc-zecińskiej ,.Pantomimy". Stworzył tam 
program, który odniósł duży sukces artystyczny. W latach 
]1157-60 był wykładowcą historii teatru i dramatu w Pań-
1;1 wowym Liceum K ulturalno-Oswiatnwym w Szczecinie. 
W ubiegłym roku otrzyma! nagrodę Wydziału Kultury Prez. 
WRN za upow>zechnianie kultury w terenie. Wprawdzie nie 
przyznaje się do tego, ale je>t tajemnicą p'->liszynelq, że para 
się r.ownież piórem. 

Dobrze zn r na w Szc-zednie osnhownśt' tego aktnra, o du
tej wrażliwości I nieposkromionej ambicji - stanie się na 
pl·wnu żi uu1c1n Wll.·lu j~ .. Zl'Zt' J\ll;::,puuz1 ... nck artystycznych, 
o których warto zaw> ze mowie. bo są fermentem, który 
przyczynia się do ożywienia życia kulturalnego w naszym 
1ruescie. 



JADWIGA OKOŃSKA 

JADWIGA OKOŃSKA 
Ukonczyła studium Wandy Siemaszkowej we Lwowie. 

W teatrze lwowskim stawiała pierwsze kroki na scenie. 
W roku 1930 zdała egzamin aktorski. Przez rok występowała 
w wileńskiej „Reducie" pod dyrekcją Juliusza Osterwy, 
przez następnych 7 lat była związana z teatrem Ziemi Wo
łyńskiej w Łucku i w Lublinie. W 1938 roku wyjechała do 
Bydgoszczy. Wojna sprowadziła ją do rodzinnego Lwowa. 
Początkowo występowała w polskim teatrze we Lwowie pod 
dyrekcją Krasnowieckiego I Kandyby. W okresie okupacji 
niemieckiej porzuciła scenę. Po wyzwoleniu powróciła do 
Bydgoszczy, gdzie wzięła udział w pierwEzych przedstawie
niach „Zemsty" A. Fredry - jeszcze pod obstrzałem dział 
niemieckich. Występowała w te„trze bydgoskim i toruńs im 
do roku 1951, z roczną przerwą spędzoną w krakowskim 
Teatrze TUR . Przez następne lata grała na scenach Jeleniej 
Góry, Swidnicy, Olsztyna i Wybrzeża. 
Początkowo grała role dziecięce i pierwszych naiwnych 

jaK Helenka w „Ładnej historii" Caillaveta i Flersa, Resia 
w „Moralności p 1ni Dulskiej" Zapolskiej, tytułowe role 
w komediach .,Roxy" Connersa, ,,Rozkoszna dziewczyna" Qa-

1 wolta , „Urwis" Katerby, Abigail w „Szklance wody" Scrill&A. 
Klara w „:t.emśde" Freory itp. Później, z core. z w.ększą sa
ty;fakcją występowała w rolach charakterystycznych i do 
dnia dzisiejszego ten typ postaci scenicznych jest jej naj 
bliższy. 

•Na szczecińskich scenach poznaliśmy ją w roi·ch : George 
Sand w ,.Lecie w Nohant" Iwaszkiewicza, Lukrecji Cenci 
w „Be; tryks Cenci" Słowackiego, w sztukach „Pr w o mę
ża" Maupassanta I „Niebo i piekło" M€rimee'go, KróloweJ 
Elżbie,y w „Marii Stuart" Fr. Schillera („ rola ta została 
przeprowadzona konsekwentnie w zakresie stosowania środ
ków gry. Elżbieta - sugestywna i Interesująca w pa rtiach 
"Politycznych roli." M. Misiorny), Ksantypy w „Obronie 
1.santypy" Morstina, Celli w „Operze za trzy grosze" Bre
chta („doskonała Celia J<"dwigl Okońskiej" - M. Misiorny) 
Marii Magdaleny w „Barze wszystkich świętych" Broszkie
wicza, Podstoliny w „Powrocie posła" Niemcewicz3, Kró
lowej Gertrudy w „Hamlecie" Szekspira, Dyrektorowej 
w „M<"i•on de France" Drozdowskiego i wielu wielu Innych 
Występowała między innymi z Wandą Siemaszkową, Stan! 

sławą Wysocką i Ludwikiem Solskim 

JANUSZ MARZEC 
Jedenaście lat temu porzucił studia prawnicze na Um 

wersytecie Jagiellońskim aby zapisać się na Wydział Aktor
ski w Krakowie. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Teatralnej 
w r. 1956, pierwsze engagement otrzym~I do Bydgo~zczy. 
Grał tam wiele ról, z których najwybitniejsze to Jerzy 
w „Schadzce" Anouilha, Poeta w „Weselu" Wyspiańskiego, 
Sz• tan I Doktor w „Kordianie" Słowackiego. o t<.>j ostatniej 
roli krytycy pisali z dużym uznaniem: „Bardzo dobry jest 
Janusz Marzec jako Doktor. pełen Inteligentnej Ironii I scep
tycyzmu podawanego w spoEób godny toczących się wy
darzeń (D. Czaplicki. Fakty I myśli). „Nie m, tu diabel
skiej tandety a tylko precyzyjne, racjonalistyczne, scepty
czne rozumow~nie", (Jarosław Szymkiewicz). 

Ponadto odtwarza! role Dokton w „Lecie" Rittnera , Le
blanca w „ Hiszpanach w Danii" Merlm~e'go, Hieronima 
w „Pierw•zym dniu wolności" Kruczkowskiego, Jerrego 
w „Dwojgu na huśtawce" Gibsona, Neda Webba w „Na 
szym mie~cie" Wildera . 

Na II Festiwalu Teatrów Polski Północnej w Toruniu zo
stał dwukrotnie wyróżniony : Za rolę Biskupa F o!llot 
w „Beckecie" Anouilha i Mitchera w „Błękitnym patrolu" 
Halla. 
Był współtwórcą bydgoskiego Teatru Propozycji. Przez 

cztery sezony samodzielnie prowadził tę scenę , wystawiając 
około 30 Eztuk wybitnych współczesnych autorów. 

Do Koez lina przeniósł si ę w 1962 roku. Wystąpił tarn 
m. in. w roli Cara w „Kordianie" Słowackiego, za którą 
otrzymał wyróżnienie na III Spotkaniach Tea tralny ch w Ka
li! zu. 

z początkiem obecnego Ee?onu przybył do Szczecina. Objął 
kierownictwo Teatru „13 Muz" i zdążył już dać kll"•a pre
mier, które spotkały się z życzliwym przyjęciem u publiczno
ści I przychylną opinią kry ty ków. Na n;ezej sce nie widzie
liśmy go w tytułowej roli w „Mężczyźnie" Zapolskiej i jako 
Prestona w „Piątej kolumnie" Hemingwaya . 



. Kierownik techniczny - Ludwik Piosiclsi 

malarskiej 

krawieckiej 

perukarskiej 
główny elektryk 
stolarskiej 
ślusarskiej 

tapicerskiej 
szewskiej 
Swiatło 
Brygadier sceny 

Kierownicy pracowni: 

Michał Tuszyński 

{Stanisław Kaczmarczv1c 
Gertruda Madajczyk 
Maksymilian Rajter 
Kazimierz Krzanowski 
Florian Wolny 
Michał Rubinowicz 

. Stanisław Falkowski 
Kazimierz Rypiński 

Kazimierz Krzanowski 
Andrzej Zolotucho 

Wydawca - Państwowe Teatry Dramatyczne 
w Szczecinie 

Za redakcję - Józef Gruda i Danuta Piotrowska 
Przerywniki projektował - Marian Bogusz 



P r e m i e r a d n i a 1 9 s t y c z n i a 1 9 6 4 r. 

FRIEDRICH DV'RRENMATT 

FIZYCY 
(DIE PHYSIKER) 

Komedia w 2 aktach 

t>rzeklad: Irena Krzywicka i Jan Garewicz 

Osoby: 

Dr MATYLDA VON ZAHND, psychiatra 
ZOFIA MIRSKA 

JADWIGA OKOŃSKA 

MARTA BOLL, przełożona pielęgniarek 
MARIA CHWALIBÓG 

MONIKA STETTLER, pielęgniarka 
HALINA KOMAN-DOBROWOLSKA . 

UWE SIEVERS, starszy pielęgniarz 
BOHDAN GIERSZANIN 

MURILLO 

* * * 
McARTHUR 

• * • . 
HERBERT GEORG BEUTLER, pacjent 

JANUSZ MARZEC 

ERNEST HENRYK ERNEST!, pacjent 
BOHDAN A. JANISZEWSKI 

JAN WILHELM MOBIUS, pacjent 
WŁODZIMIERZ BEDNARSKI 

OSKAR ROSE, pastor 
JER2Y WĄSOWICZ 

LINA ROSE 
HELENA KRAUZE 

WANDA RUCIŃSKA 

RYSZARD VOSS, inspektor policji 
JER2Y KOWNAS 

LEKARZ SĄDOWY 
CZESŁAW ROŻNOWSKI 

GUHL, policjant 

* * * 
BLOCHER, policjant 

WŁADYSLAW BLICHEWICZ 

KOMENTATOR 
ZDZISLAW KRAUZE 

REŻYSER 

SCENOGRAF 

JOZEF GRUDA 

MARIAN BOGUSZ 

Asystent reżysera - Bohdan A. Janiszewski. 

Sufler - Halina Swincow 

Inspicjent - Stanisław Masłowski. 
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