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Żródła tekstu : Marian Piechal. Fragm. 

wyp. z programu „Pierwszego dnia wru

ności" w Teatrze im. Jaracza w Łodzi; Le

on Kruczkowski. Życie Warszawy -
XII. 1959; Edward Csato. Fragm. artykułu 

z programu do „Od'.viedzin" w warszaw

skim Teatrze Kameralnym; J.P. Sartre 

„Drogi wolności". 

Słowo wolność - czyż w wielkim sporze naszych cza
sów nie jest ono jednym ze słów najczęściej i naJ
dwuznaczniej używanych? 

Nasza wiedza o wolności? 

Jest wspaniała 

barbarzyńska. 

zupełnie 

Leon Kruczkowski 



LEON KRUCZKOWSKI 

Urodził się w roku 1900 w Krakowie. Po ukończeniu 
studiów na Wydziale Chemii Wyższej Szkoły Prze
myslow!'J pracował w przemyśle i szkolnictwie za
wodowym na terenie Zagłębia Dąbrowskiego . z tego 
okresu pochodzi jego debiut poetycki. W roku 1928 
wydał tom poezji „l\Iłoly nad światem" Już pierwsza 
powieść Kruczkowskiego „Kordian i cham" (1932) 
wyraźnie zaznacza linię zainteresowa1'1 pisarza. kon
tynuowaną i rozwijaną w jego dalszej twórczości. 
zarówno powieściowej, jak i dramaturgicznej . Obraca 
sic: ona głównie wokół zagadnień polityczno-moral
nych. 

„Kordian i cham", przerobiony za namową Leona 
Schillera, na utwór sceniczny, został, wraz z tragi
farsą o tematyce hitlerowskiej pt. „Bohater naszych 
czasów"• (1934) \\"')'stawiony przez teatr Komedia 
w \Varszawie. 

W roku 1933 przeniósł się Kruczkowski do Krakowa. 
Lata 1935-39 to okres wyt~żonej pracy pisarza. Pow
staly wtcd~· dwie powieści: ,Pawie pióra" (1935) . 
„Sidła" (1 !137), oraz cały szereg artykułów publicy
stycznych („Dlaczego jestem socjalistą", „Człowiek 
i powszedn io ·c", „W klimacie d~'ktatury"), drukowa
nych na łamach pism lewicowych. 

Lata wojny spędził Kruczkowski w obozach jeniec
kich. Pa wyzwoleniu został członkiem Krajowej Rady 
Narodowej i wiceministrem Kultury i Sztuki (do ro
ku 1948). Od roku 1947 wybierany był posłem na 

• graną po wojnie pod tytułem •• Przygoda 7. Vaterlandem". 
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Sejm. Był jednym z organizatorów wydawnictwa mie
sięcznika „Twórczość". Wybrany do władz Związku 
Literatów Polskich , w latach 1949-56 pełnił funkcję 
prezesa. Należał do inicjatorów Kongresu Pokoju we 
Wrocławiu (1948), reprezentował Polskę na kongre
sach i zjazdach w Paryżu, Nowym Jorku, Sztokhol
mie, Wiedniu. Od roku 1949 wchodził w skład prezy
dium Ogólnopolskiego Komitetu Obrońców Pokoju, 
był także członkiem ŚwiatoweJ Rady Pokoju. 

Obok ożywionej działalności politycznej nadal kon
tynuował swą twórc7.ość pisarską. W roku 1948 powstał 
dramat „Odwety", w 1949 - , Niemcy", w 1954 „Ju
liusz i Ethel", w 1955 - „Odwiedziny", w 1960 -
„Pierwszy dzień wolności", w 1961 - „Śmierć gu
bernatora", ponadto tam nowel „Szkice z piekła ucz
ciwych", które zaadaptowane zostały na scenę. Nadal 
też zajmował sic: publicystyką i eseistyką . W arty .. 
kulach swych (opublikowanych w dwu tomach w ro
ku 1950 i 1954) podejmował aktualne problemy życia 
literackiego i kulturalnego. 

Za dramat „Niemcy" Kruczkowski w roku 1950 
otrzymał Państwową Nagrodę -Artystyczną I stopnia 
oraz w roku 1953 światową Nagrodę Pokoju. Za ca
łokształt działalności pisarskiej i społecznej odznaczo
ny został w roku 1954 Orderem Budowniczego Polski 
Ludowej 

Kruczkowski pisał do ostatniej chwili. Zmarł 

1 sierpnia 1962 roku. 

!l· k. 



Marian Pieehat 

Tyle już razy tracili. my w ciągu naszych dziejÓ\\ 
wolność, że jej problem należy w Polsce. do najbar
dziej żywych ... Zagadnienie \ olności - tak jak je po
stawił Leon Krucz.kow ki nie efa ie: roz\\ 1ązać 
w granicach uproszczone o pojęcia, że \"olność to zro
zumienie konieczności. . Trzeba 1.atem ięgnąć po inne 
mierniki wolności. Te, dotyc74cc nic zbiorowo. ci, lecz 
jednostki. Dopiero wychodzqc z zalo7.eil per on !nil• 
pojętej wolności można potem przcJŚĆ do określ ni 1 

obiektywnego jej zasięgu. To, co rozstrzyga i;i<; w zbio
rowo~ci, rozstrzyga się przedtem \ jedno~ke ludz
kiej ... 

Encyklopedyczna definicja \\ olnośc:1 brzmi: 
1. „niezależność jednostki i swoboda jej postępo

wania, ograniczona jedynie podobną swobodą innych 
jednostek." 

2. „niezależność od wewnętrznego i zewnętrznego 

przymusu". Główny bohater dramatu Kruczkowskie
go, Jan, zdaje się odrwcać obie wersje .. Według niego 
wolność nieodłączna Jest od obow1ązlm. Obowiązek 

tym różni się od konicczno.'ci, że jest wynikiem wy
boru ... Jan zdaje się wychodzić z założenia, że ... „wol
ność nie na tym zawisła, aby czynir, co się komu po
doba, lecz że jest prawem czynienia tego, co si<: go
dzi" .. zrozumiał wolność jako ob0\'"1ązek, a nie jako 
zemstę. Zemsta jednak uchodziła zn glowny składnik 
wolności w roi.umieniu je'j przez Ingę i dlatego mu
siało między nimi dojść do dramatycznego spięcia. 

$miertelny strzał Jana w stronę Ingi nie był z jego 
strony zemstą za zdradziecko zabitego Pawła... lecz 
unicestwieniem samej zasady zemsty w poJc:ciu wol
ności... Jan został wolny i Inga została wolna, ale Jan 
pojął wolność jako obowiązek opieki nad Ingą i jej 
siostrami, a Inga pojęła wolność jako zemstę nad Ja
nem i jego przyjaciółmi, i dlatego Jan - on jeden 
i jedyny - miał moralne prawo ją zastrzelić. 

4 

Leon Kruc:i:kowski 

W mojej sztuce próbuję przeprowadzić jakby „we

ryfikację" pojęcia wolności. Dokonują tej „weryfi

kacji" ludZle, którzy v. Jaśnie odzyskali wolność i przy

mierzają ją do rzeczywistości. 

... Paweł i Jan reprezentują niejako dwie koncepcje 

wolności. .Jedna to formuła wolności anarchistycz-

nej, aspolecznej: „c<hcę - znaczy - mogę". Druga 

formula określa wolność jako prawo vyboru postę

powania. ,Jan, który wybrał pewien sposób postępo

wania w stosunku do człowieka należącego do ,,tam

tych'' jest zmuszony zrobić coś, co pozornie znprzecz.:i 

jego postawie. I tu tkwi najistotniejszy dla mnie kon

flikt sztuki. .Jest to konflikt pomiędzy uczuciami 

humanistycz.nymi , jednoczącymi ludzi ze sobą, a pra

wami historii, które są prawami walki, czyli prawa

mi ostrych podziałów ... Pełne otwarcie pola dla huma

nistycznych uczuć między ludźmi będzie możliwe do

piero po usunięciu kon!Iiktów społecz.nych i konflik

tów między narodami, jedne i drugie są zresztą ze 

-;obą tak lub inaczej związane. 



Edward Csato 

.„Kiedy się mówi o czymś, że jest „polityczne'', nic 

się jeszcze dokładnego przez to nie powiedz.ialo. Jaka 

jest konkretnie owa idea nurtująca dramatopisarstwo 

naszego (Kruczkowskiego - przyp. EK) autora? 

W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że przy

lega ona niemal dokładnie do najbardziej zasadnicze

go problemu naszej epoki. Epoka ta tym się wyróżnia 

SP'>śród innych, że nigdy w historii podział świata na 

dwa obozy nie zarysował się tak dokładnie i w tak 

wielkiej skali. Nigdy tylu ludzi nie stawało przed tak 

jaskrawą koniecznością wyboru Oloz ten właśnie pro

blem wyboru, po której stronie powinien się opowie

dzieć uczciwy człowiek, stanowi zasadniczą ideę, 

główny temat całego pisarstwa Ki uczkowskiego . 

... Kruczkowski ukazuje idee polityczne zawsze z per

spektywy człowieka i w tym spojrzeniu okazuje zadzi

wiającą bystrość psychologa i socjologa. 

WOLNOAC POLEGA NA TYM. 
ABY ROZPATRYWAC SMTALO 
KAŻDĄ SYTTTACJĘ W .JAKĄ 

CZŁOWIEK WPAKUJE SIĘ Z 
WLASNE.T I NTEPRzyMUSZONE.J 
WOLI I BRAC NA SIEBIE WSZEJ .
KĄ, WYNIKl;i\ TO ODPOWIE
DZIALNOSC. 

.T. P. SARTRE 



LEON KRUCZKOWSKI 

PIERWSZY DZIEŃ WOLNOŚCI 
sztuka w trzech aktach 

Jan - MARCIN A. IDZIŃSKI 

Michał ANDRZEJ NOWIŃSKI 

Hieronim MIECZYSŁAW WISNIEWSKI 

Paweł - ALEKSANDER GA WRONSKI 

Karol MIECZYSLA W BŁOCHOWIAK 

Anzelm JERZY FITIO 

Doktor STEF AN BUCZEK 

Inga HANNA KRUPIANKA 

Luzzi URSZULA JURSA 

SCENOGRAFIA REŻYSERIA I OPRAC. TEKSTU 
KRYSTYNA ZACHWATOWICZ M ACIEJ PRUS 

Sufler 
Andrzej Pstrąg 

(Warsztat reżyserski PWST pod 
opieką prof. dr Bohdana Korze
niewskiego) 

Asystent reżysera 
MIECZYSŁAW BŁOCHOWIAK 

TRZECIA P REMIERA S EZONU 
1968/1969 

Inspicjent 
Wanda Milowska 
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O inscen izacji „Pierwszego dnia 
wolności" w Bałtyckim Te:1trze 
Dramatycznym mi1wi reżyser przed 
stawienia Maciej Prus 

- Jakie jest Pana spojrzenie na 
podstawowy problem drama lu 
Kruczkowskiego problem wol
ności? 

- W mojej inscenizacji opadem 
się na tych wypowiedziach samego 
autora, które wyprowadzają sztukę 
z konkretnego faktu historycznego 
na płaszczyznę pe\Ynyc.-h uogólnień 
filozoficznych . Pojęcie wolności łą
czy się dla mnie nierozerwalnie 
z głębokim tragizmem. Ilekroć bo
wiem pojawia się problem wolności, 
zawsze pociąga on za sobą koniecz
ność ofiary. Tragizm tego faktu 
tkwi dla mnie w okrutnym para
doksie tych zależności. 

- O ile Pańskie rozumieme tek
slu Kruc:z.kowskiego odbiega nd do
tychczasowych jego tlumaczeń? 

- Różnice te 1.aznac:za,ią się naj
ostrzej w sposobie interpretacji 
konfliktu pomiędzy Janem a Ingą . 
Jest to dla mnie konflikt, którego 
tragizm zrodził się z niedojrzałości 
psychicznej Jana wobec wagi sy
tuacji, z którą świadomie postano
wił się zmierzyć, a która go prze
rosła. Stać go było na zrozumienie 
wolności jako możliwości wyboru 
i zaangażowania. ale nie stać go by
ło na udźwignięcie konsekwencji te
go wyboru do końca. St.rach przed 
osobistym zagrożeniem okazał się 
silniejszy od szlachetnej decyzji, 
j aką powziął . Strzał Jana - to do
wód jego klęski. Inga natomiaslmia
la pełne prawo w nim właśnie szukać 
głębokiej wiary i oparcia; przcc iei 
sam jej to prawo dał . Kiedy w de
cydującym momencie tego nie zna
lazła - zdała sobie sprawę, że jest 
absolutnie sama. Jej strzał. to nie, 
jak dotąd rozumiano - akt zemsty , 
lecz akt strachu i krańcowej rozpa
czy. 

Ro7.roawi ala · EK. 

N 
() 

·~ 
':ii 
~ 
~ 
() 

ca 
N 
>. 
c 
~· 
!Il 
>. ... 
~ 



P R E Z E N T U „J E M Y 

• 

Maciej Pru!> 

Uk01iczył Wydział Aktorski Państwowej Wyż zej 
SL.koły Teatralnej w Krakowie w roku 1961. Przez 
rok pracował w Teatrze Starym w Krakowie, następ
nie w Teatrze Trzynastu Rz~dów Jerzego Grotowskie
go \\' Opolu. W sezonach 1963 -19ti5 grał na scenie 
Teatru Rozmaitości w Krakowie. Przez ostatnie trzy 
sezony był aktorem i asystentem reżysera w Teatrze 
Narodowym w Warszawie, studiując jednocześnie na 
Wydziale Reżyserskim w PWST w Warszawie . 

Jego ważniejsze role to: Rudi Hagen w „Skandalu 
w Hellbergu" J Broszkiewicza, Andrzej Bołkoński 

w „Wojnie i pokoju" A. Tołstoja, Demur w „Janie 
l\lacieju Wścieklicy" St. I. Witkiewicza, Jacobson 
w „1 amiestniku", Ilochhutha oraz role w „Akropolis" 
St. Wyspiańskiego i „Fauście" Marlowe'a w Teatrze 
Grotowskiego. 

W naszym teatrze zrealizował dotychczas montaż 

poetycki „Myśmy z ich krwi". Jest stałym reżyserem 
sceny słupskiej BTD. 
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Mieczysław Błochowiak 

Ukończył Państwow Wyższą Szkołę Teatralną 

w Krakowie. W lalach 1961-65 pracował w Teatrze 
Starym im. H. Modrzejewskiej w Krakowie, następ
nie przez dwa sezony w Miejskim Teatrze Rapsodycz
nym w Krakowie, a w sezonie 1967/68 w Teatrze Zie
mi Krakowskiej w Tarnowie. 

Grał m. in. Marata w sztuce A. Arbuzowa „Mój 
biedny Marat", tytułową roli; w „Eugeniuszu Oniegi-
nie" A. Puszkina, Hetmana i Staśka w „Weselu" St. 
Wyspiańskiego, Edyla w „Koriolanie" W. Szekspira, 
Studenta w „Snie" F. Dostojewskiego, Spiewającego 
żołnierza w „Matce Courage" B. Brechta. • 

Marcin A. ldziński 

Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Teatral
nej w Krakowie, dyplom uzyskał w roku 1966 w Pań
stwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. 
Interesował się sceną studencką: był założycielem 
krakowskiego „Teatru STU" oraz, wespół z Waldema-
rem Krygierem Teatru Politycznego. 

Po ukończeniu studiów pracował w Teatrze „Wy
brzeże" w Gdańsku, oraz występował gościnnie 
w gdańskim Teatrze Rapsodycznym. Spośród 36 ról , 
które grał, \\/)•mienić naJeży : tytułową rolę w „Kor
dianie" J . Slowackiego, Biskupa w „Bolesławie Smia
łym' St. Wyspiańskiego, Kazia w „Pensji pani Latter" 
wig „Emancypantek" B. Prusa, oraz tytułową rolę 
w „Kaliguli" A. Camusa w Teatrze-Studio w Gdań
sku . 



BIEŻĄCE PRZEDSTAWIENIA 

Aleksander Fredro 
ŚLUBY PANIEŃSKIE 

Tirso de Molina 

ZIELONY GIL 

Molier 
GRZEGORZ DYNDAŁA 

p 
Arystofanes-Hezjod 

L U T O 

Jan de Hartog 

s 

CAŁE ŻYCIE 

Stnisław Grochowiak 

T R I s M u s 
Leon Kruczkowski 

PIERWSZY DZIEŃ WOLNOŚCI 

W PRZYGOTOWANIU 

Włodzimierz Perzyński 

SZCZĘŚCIE FRANIA 

Wojciech Bogusławski 
KRAKOWIACY I GÓRALE 

E 

Krzysztof Marlowe 
D W A R D I I 

Kierownik technicmy 

Główny elektryk 

Elektroakustyk 

Brygadier sceny 

I< i r. prac. krawieckiej 

Kier. prac. stolarskiej 

Kier. prac. malarskiej 
~Husarz 
Model.atar 
Tapicer 
Farbiarka 

Józef KarbowlaJ< 

Stanisław Jeziorski 

.Tan Laskowski 

Stanisław Kawalec 

.Jan Marciniak 

Jan Swiderski 

Franciszek Piątek 
Jerzy l\Teszyński 
Tadeusz Gościniak 

Władysław Teodorowicz 
Apolonia Kuźmicka 

„ 

STAŁE OSI GRA...'UA W KOSZALJNIJ!! I Sł..UPSKU 
PIĄTEK, SOBOTA, NIEDZIELA 

PRZEDSPRZEDAŻ BJLETÓW 
KOSZALIN 

Dział Organizacji Widowni (z WYJ· niedziel i ponie
działków) godz. 13-14, ponadto w dniuch przedsta

wi ń w kasie godz. 18,30-19,30 

SŁUPSK 
Kasa teatru (z wyj. niedziel i poniedziałków) godz. 11-18. 

Ponadto w dniach przerutawień godz. 18-19, 

ZAMÓWIENIA NA BILETY 
Koszalin - Dział Organizacji Widowni tel. ?0-158 

Kier. działu - Ditta Łokuclewska 

Orgam-r.atar - Henryk Koska 

Słupsk - kasa teatru tel 52-85 

Organizator - Jadwiga Subocz 

Druk proenmu - Koazallń.slde Zakłady Gra.fi~ 
Skład i łamanie - Jacek Kudelski 



Cena 2,- zł 

ZE ZBIORÓW 
~Mil.vuJ~ ilOUL~Ot.~ 

l<ZG Koizalin D-&11 26.10.68 1500 B-3 


