
„Lubię dobrze WtJchowa
ntJch ludzi, 
wolałbt)m jednak lepie} 
w~chowantJ naród" 

W dwudziestą rocznicę wy
buchu II wojny światowej, 31 
sierpnia 1959 roku, a więc w 
czasie, gdy Leon Kruczkow
ski pisał Pierwszy dzień wol
ności, kanclerz Konrad Ade
nauer wygłasza przemówie
nie, którego głównym akcen
tem jest „wola narodu 
niemieckiego życia w przy
jaźni z narodem polskim". 
Po tym, co zostało Polsce 
wyrządzone w imieniu nie
m ieckim w latach 1939- 1945, 
żaden kanclerz, jeśli ma być 
akceptowany przez opinię 
światową, nie może twier
dzić inaczej. Konieczność 
wyrażenia woli dobrych ·sto
sunków z Polską jest dla 
każdego polityka zachodnio
niemieckiego jednym z 
ob ligujących go moralnie 
kryteriów stosunku do wła
snej przeszłości. 
Ale w owym czasie, u końca 
lat pięćdziesiątych, nie kate
gorie moralne określały poli
tykę bońską wobec Polski. 
Powoływanie się na nie było 
tylko warunkiem akceptac ji 
Niemców przez przyzwoi
tych ludzi. Rozbuchani przez 
sukcesy ekonomiczne uzyska
n e przy pomocy ameryka
ńskiej - były to szczytowe 
lata „cudu gospodarczego" -
politycy bońscy głosili pro
gram politycznego i teryto
rialnego odrobienia skutków 
przegranej wojny . Nie upa
trywali przy tym żadnej 
sprzeczności w żądaniu odzy
skania granic z 1937 roku z 
postulowaną teoretycznie 
przez nich „ wolą życia w 
przyjaźni z narodem pols
kim". Pragnienie okrojenia 
Polski o jedną trzecią wraz z 
wszystkimi konsekwencjami 
tego dla narodu polskiego i 
pojedyńczych Polaków nie 
było dla n ich kategorią 
moralną. „Realpolitik", rów
nież w wydaniu chrześc ijań
sko-demokratycznym, chcia
łaby liczyć się tylko z 
faktami, abstrahując od ich 
wymowy moralnej. Konrad 
Adenauer odrzucił w owym 
czasie propozycj ę Władysła
wa Gomułki nawiązania kon
taktów dyplomatycznych 
między Polską i NRF. I w 
tym wyrażała się rzeczywi
stość polityki bońskiej, nie 
w deklaracjach składanych w 
roczn icę n iemieckiej zbrodni 
popełnion ej na Polsce. 
Leon Kruczkowski należał do 
tych Polaków, którzy byli 
świadomi, iż po tym wszyst
kim co zaszło, rozliczenie się 
z Niemcami może być doko
nane przede wszystkim na 
płaszczyźnie moralnej. Po 
prostu nie ma takiej ma
terialnej rekom pensaty -
łącznie z Odrą i Nysą 
która mogłaby powetować 
Polakom doznane straty i 
cierpienia. 
Był bodaj pierwszym euro
pejskim dramaturgiem, któ
ry w Niemcach podjął re
konesans w tym k ierW1ku. 

. Pierwszy dzień wolności jest 
dalszym ciągiem, sprowadzo
nym już bezpośrednio na pła
szczyznę wyboru postaw w 
stosunkach polsko-nierniec-
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kich . Czy odzwierciedlają one 
postawy dominujące dzis ia j 
w społeczeństwie zachodnio
niemieck im? Rzekłbym, że w 
większym stopniu, niż wów
czas, gdy Leon Kruczkowski 
pisał swą sztukę. Znam w 
Republice Federalnej Dokto
rów, znam Grimmów, znam 
Luzzi i 2mam Ingi. 
Proces przewartościowań po
staw wobec Polski i Pola
ków zapoczątkował się w 
Republice Federaln ej mniej 
więcej przed dziesięcioma 
laty. Wyrazem tego było 
„memorandum" Kościoła 
Ewangelickiego na temat 
stosunku do sąsiadów wscho
dnich. W granicy na Odrze 
i Nysie upatrywało ono ka
Tę bożą za zbrodnie niemie
ckiego faszy~u. A karę 
bożą można tylko przyjąć„ . 
Ułatwiło to politykom koa
licji SPD-FDP wysunięcie 
formalnego postulatu pogo
dzenia się z rzeczywistością . 
Nazwano to „pojednaniem z 
Polską". 
Ale proces wyboru postaw w 
społeczeństwie zachodnio
niem ieckim ciągle jeszcze 
nie jest zamknięty. Bodaj 
najlepiej znamy Ingi. Ciągle 
jednak nie wiemy, co wy
rośnie z dzisiejszych Lor
chen.„ 
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WOJCIECHOWSKIEGO 

LEON KRUCZKOWSKI uro
dził się 28 czerwca 1900 r . 
w Krakowie. Tam kończy 
studia chemiczne. Pracuje 
kolejno w przemyśle i w 
szkolnictwie zawodowym w 
samym Krakowie i na tere
nie Zagłębia Dąbrowskiego. 
Równocześnie z powodze
niem próbuje sił na polu li
teratury (w 1933 r. zarzuca 
pracę nauczyciela). W 1928 r. 
ukazuje się tom jego wier
szy Młoty nad światem, bli
ski w swym klimacie rady
kalizmowi poezji Broniew
skiego .. 
W wieku 32 lat publikuje 
powieść Kordian i cham, 
wkrótce potem ukazują się 
Pawie pióra (1935) i Sidła 
(1937). Kruczkowski prowa
dzi ożywioną działalność pu
blicystyczną, współpracuje z 
pismami o orientacji postę
powej, staje się orędowni
kiem lewicowych organizacji 
społecznych. Ideowością, pa
sją swej publicystyki nawią
zuje wprost do pisarstwa 
Żeromskiego . 
W 1935 roku Kruczkowski 
debiutuje jako dramaturg. 
Za namową Leona Schillera 
dokonuje przeróbki Kordia
na i Chama. Pisze też kome
dię Bohater naszych czasów. 
Jako oficer rezerwy uczest
niczy w kampanii wrześnio
wej. Po kilkunastu dniach 
dostaje się do niewoli. Prze
bywa w obozie jeńców pol
skich (Oflag II B) w Arnswal
de, a w kwietniu 1942 roku 
osadzony zostaje w Gross
born. W niewoli pisarz bie
rze czynny udział w organi
zowaniu amatorskiego Tea
t ru Symbolów. Sprawuje 
początkowo :jego kierowni~ 
ctwo, następnie kierownict
wo literackie. Sam reżyseru
je m .in. Królową przedmie
ścia. Krumłowskiego, Doży
wocie Fredry, operę Gounoda 
Faust. 
W styczniu 1945 r. Krucz
kowski odzyskuje wolność, 
w lutym tego samego roku 
wraca do kraju. Zajmuje 
szereg odpowiedzialnych sta
n ow isk: piastuje godność po
sła do KRN, do Sejmu Usta
wodawczego, wreszcie do 
Sejmu PRL; pełni funkcję 
w iceministra kultury i sztu
ki (1945- 1948), członka Ra
dy Państwa; jest prezesem 
ZLP (1949-1956). W 1955 
roku otrzymuje Państwową 
Nagrodę Artystyczną za ca
łokształt twórczości. Prowa
dząc działalność partyjną 
i społeczną kontynuuje pra
cę publicysty i prozaika. 
Na polu literatury poświęca 
się jednak przede wszystkim 
scenopisarstwu. Powstają 
Odwety (1948), Niemcy 
(1950, utwór nagrodzony 
Państwową Nagrodą Arty
styczną), Juliusz i Ethel 
(1954), Odwiedziny (1955), 
Pierwszy dzień wol.ności 
(1959), Smierć Gubernatora 
(1961). Przygoda z Vaterlan
dem, nowa wersja Bohatera 
naszych czasów, ukończona 
w 1939 roku, ukazu je się w 
Dialogu w 1962 roku. Opu
blikowane też zostają frag
menty niedokończonej sztuki 
pt. Swięty . 
Leon Kruczkowski umiera 
1 sierpnia 1962 roku. 



Zacznę od pytania bodaj na j
trudniejszego: „jakim powi
nien być współczesny teatr" ? 
Myślę, że każda jednostron 
na odpowiedź na to pytanie 
nie będzie właściwa. Po pier
wsze, teatr współczesny, to 
nie tylko współczesna tema
tyka, ale to również nasze 
współczesne widzenie histo
rii, a więc i nowe, odpowia
dające nasze j dzisie jszej wra
żliwości, sceniczne kształto
wanie dramaturgii okresów 
minionych. Po drugie, współ
czesny teatr to nie tylko 
zwierciadło współczesnego 
życia, jego p roblemów i kon
fliktów, ale zarazem i śmia
łe presumpcje przyszłości -
pole bitwy dla marzenia 
i fantazji. Wreszcie, trudno 
zapominać i o tym, że teatr 
to również rozrywka, kształ
cenie uczuć „afirmatyw
nych", kultura radości i uś
miechu, kultura ludzkiego 
szczęścia . 
Cóż wynika z powyższego za
ledwie tylko wyliczenia za
dań, stojących przed tea
trem? Sądzę, że przede wszy
stkim konieczność posługiwa
nia się przez twórczych lu
dzi teatru różnorodnymi 
środkami i formami arty
stycznej wypowiedzi, niedo
puszczalność ograniczania się 
do jednego ty lko „stylu", 
jednej „konwencji" - zwła
szcza, że każda dogmatyczna 
praktyka w sztuce prowadzić 
musi do zubożenia i wynatu
rzenia najcenniejszych na
wet pojęć i wartości este
tycznych . Przykładem choć
by losy pojęcia realizmu w 
naszych czasach. Nie trzeba 
przypominać, ile wspaniałych 
osiągnięć w swej historii te
atr zawdzięcza realizmowi. 
Niestety, dla wielu ludzi te
atru w ostatnich latach bo
gate pojęcie r ealizmu utożsa
miło się wyłącznie z ciasną, 
kameralną formą dramatu 
mieszczańskiego końca XIX 
wieku („.) 
Leon Kruczkowski. Odpowiedź na 
ankietę radzieck i ego miesięczni

ka „ Tieatr ", przygotowana w l e
cie 1956 r. T ekst polski opubli
kował „ Dialog", nr 611957. 

I czym jest słowo, jeśli 
nie narzędziem 
kształtowania 
świadomości? Słowo 
pisarza - jasne, celne, 
nasycone emocjonalnym 
żarem, piętnujące 
zbrodnię 
i pełne afirmacji dla 
piękności życia - jest 
jednym 
z najskuteczniejszych 
oręży w walce narodów 
o pokój, czyli - przeciw 
zbrodni, za twórczym, 
kwitnącym życiem. 
L eon Kruczk owsk i. Wypowiedź 

z okazj i WTęczenia pisar zowi 
Międzynarodowej L eninowskiej 
N agrody Pokoju; M os kwa, l ipiec 
1954. 

POCZĄTEK DROGI 
Ludzi e ci wracają do domu. Po 
pięc iu la ta ch obozowej izolacj i 
jdą do siebie , d o swoich, do od
zy kan e j włas n ej tożsamości , zno 
w u odpowieduialni za własne 
czyny - wol ni. Czy już? Czy 
w życiu każdego z n as tak łatwo 
przeciwstawić n iewolę i w ol
ność, zupełny brak odpow ie
dzialności za siebie i pel-
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ne dysponowanie sobą? G dzie 
jes-t w n as samych - i •w rze 
czywistym świede - to miejsce, 
które jest •n a pewno m oje włas
ne? Bohaterowie Pierwszego dn ia 
wolno§ci ·i d ą d o siebie, wracają . 
Ale przecież n igdy nie wraca się 
do tego samego mie jsca. Każdy 
w ymarsz jest początkiiem nowej 
drogi, a poszukiwan ie sam ego sie
b ie, własna wolność - to nie ja
kiś błogosławiony st an, a.le pro
ces, dążen i e, kllęskJ i zwydęstwa 
każdego d nfa . 
Ludzie ci wysrzH zza drmtów. 
Leon KrucZikowslci był z tempe
r amentu d z programow ych prze
konań !real<istą. Wiem y, że dla 
w szyst kiego, co pisał szukał so
lidnej dokument acji. że nie w ie
rzył w prawdziwość ab.str a1kcy j 
nych Jntelektualnych ka lkulacj i, 
oder wanych od społecznego grun 
tu, od historii ll"zeczywJst ej. Wy
zwoleni w marcu 1945 roku lu
dzie z jego szt uki mają na s o
bie podn iszczone płaszcze oficer 
sk ie z czasów lkampani>i wrześ 
niowe j 1939, wyglą dają i zac ho
wuj ą się tak właśn ie , jak mogą 
się n am rprzedsta,w.ić jeńcy z o fla 
gu po pięciu latac h niewoli, w 
p ierwszym d niu odzyskianej w ol 
nośc i. Wszystik·o, co potr zebne, 
o nich wiemy. Przeszli 20 k ilo
m etrów od obozu, front oddalił 
się j uż -0 30 kilometrów , jakiś 
ipedant potra fi.łby pewlilie bez 
kłopotu ustal ić , w jakim to mia 
steczku, opustoszałym po ewak u 
acji mieszkańców, mogli się za 
trzymać - wyistarczyłoby zakreś 
lić cyrklem na m apie kola od 
miejscowości , w których więzio 
n o w czasie wojn y a:iaszych ofi 
cer ów. J estem pewien, że łiak to 
m iastec.21ko wygląd ało, ja k u Kr u 
cz;ko~iego, że p o ostry.eh mr.o
zach nastąpiła właśnie p ogoda 
odwilżowa. Dokładność tu taka 
sama, jak n a poziomie zap isu 
stanu psychicznego tych l udzi, 
oszołomionych „dziwa czną od 
wczor aj wolnością. „ z którą jesz
cze ni e wiedzą, co zrobić" . Autor 
sam był j eńcem oflagu , zachował 
w wiernej pamięci doświadczenia 
tamtych pięciu lat J ma r cowego 
„pier w szego dnia" drogi do oj 
czyzny. Ale n ie z os·obi~tej do 
lkwnentacj i t Y'1k o - i nie prze
de w szystkim z n iej - wyrosła 
prawda dr a m a tyczna u tworu 
o poszuktw an iu wolności, u two
r u o bolesn ej drod ze .poszukiwań 
własnego m iejsca wśród ludzi. 
Owszem, z osobistej ,;dokmmen 
t a.c ji" , ale poważrn:i ejszej i szer 
szej od wspomnień obozowych. 
Na ideowy ładunek Pierwszego 
dnia wolno§c i z łożyły się i daw
ni eJs ze, przedw ojenne doświad
czen:a Kruczkowskieg.o-imarksi .~
ty, pisarza społeczn~ka i do
śwriadczenia burzLiwego ' o kr esu 
budowan ia fu ndamentów ustrojo
wych Polsk i L udowej . Własne -
i zbiorowe doświadczenia. 
Wolno s~d z ić, że w utworze tym , 
ta k s u m iennym wobec h istorycz
nego m oment u, tak r eali s tycznie 
odpow iedzialnym, gromadzą się 
dalej ._ j uż p o napisaniu, po pra
p remierze, nawet p o śmierci 

~u~ora , . doświadczeni a naszego 
zyc1a zb10rowego; że w każde j 
chwili z czegoś, co j uż minęło , 
wychod~imy na drogę nową, i że 
zawsze Jest to d ramatyczny, tru
d ny „początek", p ierwszy dzień 
czasu nadchodzącego. P ewn ie 
dla tego, że Kruczkowski tak do
kład nie, precyzyj n ie okreś li! 
prawdę tam tego mamentu, wcze 
snej wiosny koń ca wojny ; pew
n ie dlatego, że rouum iemy tr ud
ność sy tuacj i fa m tych !udoi -
p otrafimy zrozumieć siebie po
przez dra matyi m ich zachowań 
i decyz ji; choćby po częsc i 
llrozumieć , bo nigdy nie wra 
ca się do tego sa mego miejsca, 
tych samych ludzi, do tych sa
m ych w zorów postepowa nia. 
N ikt takie nie potrafi tak iego 
w zoru ustalić sam, a r bi t ralnie, 
na własną rękę. Tak jak Jan ze 
sztuki K ruczkowskiego, jak 
wszyscy jeg o uwolnieni bohate
row ie, ży jemy wraz z in ny m i, 
w obec innych, odpowiedzialn i 
za k onkr etne, dokuczli wie praw
dziwe sytuacje społec zne , k tó
rych j este~my a k torami. M nie j
sza o to, czy n a przedzie sceny, 
czy w kulisach. 
Nasze wyQbrażenia o tY'm, co 
być p owinno, nasza subiektyw
ność etyczna zderza się z tym , 
co jest, co obiektywnie decydu je 
o osta tecznej linii postępowania. 

Bez przerwy sta je od nowa pro
blem s,oli.darności , , ,koleżeństwa" 
z tymi, z którymi r azem idziemy, 
z .którymi codziennie zaczyn a się 
wspólna droga . J est w tym dra
macie świadomości, poka zanym 
przez Kr;uczkowskiego wedl~ 
ści słej dokumentacji historycznej, 
ja kże s tary konflikt indyiwidual
ności i instyn•ktu społecznego, 
trag iczne rozdarcie tego, co oso
bist e, d tego, co k onieczne dla 
wyższej , zbiorowej r acj.i. Znamy 
t o z tradycji, z roZ>pa lonyc h uczu 
ciem wier szy wiel'kich romanty
ków , oddających narodow i pry
watne prawo do szczęścia. Pierw 
szy dzień wolności - jakiej wol
ności? z kim j dla jak iej pr zy 
szłości poszu kd wanej, b udowanej 
wo1ności ? - przekła da dawn e 
tamte r ozte11ki, drama:ty myśli 
i 1czyn ów, na surową praktykę 
naszego wieku . Uczy odwag i za
czynania od n owa. P.okazuje, jak 
tr udna jes t nauk a wolności. Ja k 
ją stale podejmujemy na nowo. 

Stef an Treugutt 

Dwugłos młodych krytyków 

Wybaczcie, nie wypłynę na 
oceany f ilozofic2Il1ych głębi. 
Pobrodzę r acze j po zatokach , 
gdzie czuć piaszczysty kon
kret literackich ambicj i. Tu, 
p rzy brzegu, zbędne są r ozu
miej ące komentarze retory
cznych mielizn i pogłębie
nia „dramaturgicznych war
tości" utworu. Cóż z te
go, że historia ta zdarzyła się 
naprawdę? Nie osrukujmy 
się - o Historii Nazwanej 
tekst Kruczkowskiego ma 
chyba najmnie j do pow iedze
nia. Trzeba też mieć dużo do
bre j woli, by postaci dra
matu traktować po pr ostu 
jako poszu kiwaczy dróg ludz
k ie j wolności. Być może -
mimo słowne deklar ac je - w 
ogóle do nich nie docierają ... 
Może zatem jest to „dramat 
postaw moralnych"? Nie są
dzę, by i ta formuła zadowa
lała współczesnych odbior
ców utwor u. A przedeż, na
w et odpychając dobrożyczl i
wie inter pretac je kry tyk i, nie 

· sposób pominąć pewien au
ten tyzm Pierwszego dnia 
wolności. Gdyby więc czytać 
ten dramat trochę wbr ew je
go fabule, w brew jego r ea
liom? Może okazałoby się , 
że obok ilust r acji tytułu jest 
to także opowieść o k o n s e
k w e n c j a c h z n i e w o 1 e
n i a c z ł o w i e k a . O moż
liwości t ak.iej s y t u a c j i h i
stor yczne j w k tór e j wartości 
n ajbardzie j autentyczne -
jak wolność właśnie - mogą 
być rozumiane w s posób głę
boko zdeformow an y. O sy
tuacji, w którą ludzie zosta
j ą wtłoczen i, k tóra narzuca 
akt y wrogośc i - niepotrzeb
ne, niechciane, niezrozumia
ne. Sztuka K r uczkowskiego 
obron i s ię zapewne na sce
n ie - konkretność starć oso
bowych może przezwyciężyć 
słowną retorykę literack ich 
figur. I może też właśnie te
atr przywróci dr amatowi to, 
co s tanow i jego humanistycz
ną, trwałą wartość . Tak na
prawdę nie ma w nim bo
w iem ani zwycięzców, an i 
pokonan ych . Są tylko ludzie 
zakażeni anormal nością H i
stori i, bezskutecznie usiłują
cy powrócić do niewinności 
dn ia pierwszego. Zaplątani w 
agresywność, od której u cie
ka j ą,w obcość, którą pragną 
przezwyciężyć , w niemożność 
p orozumienia, którą chcą 
przełamać. W Historię, która 
n ie ma już dla n ikogo żadne
go znaczenia, w którą n ie 
wierzą, i o k tór e j od począt-

ku pragną zapomnieć. Boh a
terowie Kruczkowskiego łu
dzą się przez chw:ilę, że ist
nie je dzień , w którym szaleń
stwo H istorii u lega zawiesze
n iu. Rychło jednak okazuje 
się, że uchylenie bram n iewo
li n ie w skazuje prostej drogi 
do raju wolności. Jakże zna
mienne, że p ierwszym ich 
gestem jest odr uch zdziw ie
nia. Do swoich egzystencjal
nych i historycznych uwi
kłań nie dobudowują prze
c ież ideologicznych uzasa d
n ień, przegrywają z rzeczy
wistością , która od ;nich n ie 
zależy . Autorowi Niemców 
winniśmy za to odrobinę 
wdzięczności - •wiedział bo
wiem , że p ierwszy dzień 
wolności trwać będzie la
tami .. . 

W lodzimierz Boleck i 

Kończy się pierwszy dzień 
wolności. Oto wygodne łóż
ko w m ieszkan iu n iemieck i h 
sklepika rzy . J eszcze t ylko 
pokerek i szklanka spirytusu 
p rzed snem. Sprawiedliwym 
snem zwycięzców. 
A może t en dz ień pow inien 
skończyć się inaczej? Może 
poczuć wolność, t o znaczy 
wylać spirytus , odrzucić kar
ty i, zamiast zasnąć snem 
zwycięzcy, czuwać nad snem 
zwyciężonego? 
Stało s ię ! Jan obiecał pomoc 
wrogom. Wziął na sieb ie od
powiedzialność , n ie znając 
jej gr an ic. Odpowiedzialność, 
k tóra stale rośnie . Rośnie , bo 
J an nie decyduje tylko za 
siebie. Rośnie, bo dzieci Do
ktor a n ie są wcale dziećmi. 
Tylko dla małej Lorchen 
można być, od biedy, do
brym wujaszkiem. Być do
br ym wujaszkiem dla Ingi, t o 
znaczy grać żałosną farsę . 
Trudno jest grać farsę z ko
bietą taką, jak Inga. Zwłasz
cza zaś tem u, kto przez k ilka 
lat n ie widział w ogóle ko
biet. 
Między Ingą i Janem zaczy
n a się inna gra . G ra podświa
domych nadziei i oczek iwań. 
Reguły gry chce narzucie 
Jan swoją wielkodusznością . 
Czego oczekuje w zamian? 
Czy można czegoś oczekiwać 
od zwyciężonego wroga? Nie 
każdy zwyciężony j<>'>t prze
cież Doktorem , który swoją 
rt'lę gra bardzo dobrze: boi 
się k iedy trzeba i k iedy trze
ba dzięku j e. 
Inga n ie chce ani bać się , 
ani dziękować. In ga chce tyl
ko nienawidzieć. „Świat po
winien być zrozumiały" -
to jej słowa. „Swiat powi
nien być lepszy" - to słowa 
J an a. S w iat st anie się lepszy, 
kiedy wrogowie zrezygnu ją 
z wrogości. Co będzie , jeśli 
Inga uwierzy w słowa J ana 
bar dzie j, n iż on sam w nie 
wierzy? 
Bo oto n iesp odziewany ma
n evvr rozbitego wroga prze
w raca wszystko do góry n o
gam i. Wolność, którą J an 
chciał potwierdzać swoim 
czynem, być może nie jest 
jeszcze wcale wolnością. K ie
dy Jan to zrozumie, zatrzym a 
się w połowie drogi. Ale za
trzymać gry z Ingą nie moż
na. N ie można też być w iel
kodusznym n a raty . Jan żą
dał zaufan ia , lecz teraz n ie 
chce ufać. „Pan powinien to 
sobie wyobrazić wszystko aż 

do końca" - mówi Inga. In-

ga ma rację . Jan nie potrafił 
sobie t ego wszystkiego wy
obrazić. Ter az jest j uż za 
późno . 
Za późno, choć słychać czoł
gi, wróg przestał już zagra
żać i wszystk o zaczyna się 
od n owa. Jan po raz drugi 
wchodzi do m ieszkania pań
stwa K luge jako zwycięzca. 
Lecz teraz n ie obieca już In
dze spokojnej nocy. Odpo
wiedzialność stała się zbyt 
cięilka, przygniata do ziemi 
jak garb. A Inga, być może, 
uwierzyła. I kiedy patrzy w 
zm ienione oczy J ana dojrze
wa w niej h isteryczny pro
tes t. 
Co może zrobić jeszcze Jan? 
Zamknąć oczy, ukryć twarz 
w dłoniach , czekać na strzał 
Karola? Nie, Jan st rzela 
sam, lecz nie jest w tym mo
mencie ani narzędziem śle
pej konieczności, ani super
arbitrem sprawiedliwej hi
storii. Jest tylko zwykłym 
człowiekiem, który nie spr o
stał absurdalnej próbie, jaką 
sam sobie narzucił. CzłowiP
k iem, który cierpi, choć mo
że usprawiedliwić swoją sła
bość . 
Jak grać Jana? 

Zbigniew M entze l 

Tekst Pierwszego dnia wol
ności ukazał się druk.iem w 
Dialogu, n-rze 11/1959. Pra
premiera sztuki odbyła się w 
warszawskim Teatrze Współ
czesnym 12 grudnia 1959 r., 
(reżyseria: Erwin Axer, sce
nografia: Wojciech Krakow
ski). Następnie utwór wszedł 
na sceny wielu polskich tea
trów. 
P rezentacja Pierwszego dni.a 
wolności w Teatrze na Woli 
jest trzydziestą inscenizacją 
tej sztuki na scenach pol
skich od czasu prapremiery. 
Dwukrotnie realizował dra
m at K ruczkowskiego Teat r 
Telewizji (1963, 1973). W ro
ku 1964 dokonano ekraniza
cji sztuki. 
Pierwszy dzień wolności wy
stawiano też za granicą (w 
bieżącym r oku z premierą 
wystąpił Berliner Ensemble) . 
W roku 1960 sztukę zagrał w 
Paryżu Teatr Wybrzeże, pod
czas festiwalu Teatr u Naro
dów. 
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Nauczyłaś mnie, 
Wolo, 
spojrzeń przez dym 

najprostszych, 
słyszeń czujnych, 
jak idzie robota. 
Dla ciebie słowa moje 

chcę 
jak noże 
naostrzyć 
i położyć przy twoich 

młotach. 
EDWARD SZYMA N SKI 

Fragment w iersza Curricu lum 
vitae. L ew y Tor, m arzec 193~ 

( ... ) Dojr:zały j uż warunki ku 
temu, by także na Woli stwo
rzyć stałą placówkę t eatral
ną . Należałoby zastanowić 
się nad je j programem ideo
wo-artystycznym. Najbar
dziej godnym poparcia był
by ten rodzaj twórczości, 

który w formach wyrazu 
artystycznego odzwierciedla 
walkę polskiego ruchu re
wolucyjnego, zmagania kla
sowe i polityczne polskiego 
proletariatu ( ... ) 
Fragment wystąpienia I sekre
tarza KW PZPR Józefa Kępy, 

na XVII wolskiej konferencj i 
sprawozdawczo-wyborczej PZPR, 
w l istopadzie 1974 r. 

ZARZĄDZENIE NR 31 
Prezydenta Miasta Stolecz
nego Warszawy z dnia 30 
kwietnia 1975 r. 
Na podstawie art. 4 ust. 2 de
kre tu z dnia 26.X.1950 o 
przedsiębiorstwach państwo
wych ( ... ), w uzgodn ien iu z 
Minist erstwem Kultury i 
Sztuk i zarządzam co nastę-
pu je: 

§ 1 
Tworzy się z dniem 1 maja 
1975 przedsiębiorstwo państ
wowe pod nazwą „Teatr na 
Woli" w Warszawie ( ... ) 

§ 14 
Zarządzenie wchodzi w życie 
z dniem podpisania z mocą 
obowiązującą od dnia 1 m aja 
1975. 
Prezydent Miasta S toł. W-wy 

JERZY MAJEWSKI 
SPEŁNIAJĄ SIĘ NASZE 

MARZENIA ... 
.. „,Wola - dzieln ica bliska na
szym sercom , tu upłynęło nasze 
dzieciństwo, tu uczyliśmy się i 
tu pracujemy. Dziś Wola, z k tó
rej rewolucyjnych i wyzwoleń

czych t radycj i jesteśmy dumni, 
nasza dzielnica , w k tórej fabry
ki i ulice odbudowali śmy włas

nym i rękami, zaczyna tworzyć 

własne tra dycje kulturalne . 
Z wielkim uznaniem i radością 

przyjmujemy decyzję Egzekuty
wy Komitetu War s.z.awsk iego na 
szej Part ii o bu dowie Teatru n a 
Wol i. 
W imieniu wolskiej klasy robot
nicze j, składam na Wasze ręce, 

towarzyszu Kępa, serdeczne po
dziękowanie za tę decyzję. 

Będzie to nasz teatr, teatr nasz 
i naszych dzieci" - powiedział 

odlewnik Zakładów Mechan icz
nych im. M. owotki na plenar
nym posiedzeniu Kom itetu 
Dzielnicowego PZPR, poświęco-

nym problemom r ozwoju kultu
ry na Woli. 
P ow stanie Tea tru na Woli w 
poważnym stopniu uzależnione 

było nie tylko od stosunku władz 
miasta, ale od popar cia i kon
k retnego wkładu wolskich za 
kładów pracy. 
Pragnę z satysfakcj ą podkreśli ć, 

że Zakł ady Radiowe im. M. Kas
nrzaka, Warszawskie Zakłady 

Maszyn Budowlanych im. L . Wa
ryńskiego, Zakłady Mechan iczne 
im. M. Nowotki, Zakłady Wy
twór cze Lamp Elektrycznych im. 
R. Luksem bur g, F abryka Wy ro
bów P recyzyj nyc h im. gen. 
K . Swierczew skiego or az Zjed
noczenie Przemysłu Elektronicz
nego „UN1TRA" udzieliły b ez
cennej pomocy w rea lizacj i te j 
inwes tycj i. 
Godzi się podkreślić, że wielki 
był wkład pracy warszaw skich 
zakła dów I żołnierzy, k tórzy czy
nem społecznym pnzy adap tac ji 
k ina „Mazowsze'" na tea t r ucz
cili VII Zjazd P ZPR. 
W imieniu Społecznego Komite
tu Budowy Teatru n a Woli ser
decznie dziękujemy załogom, żoł

nierwm ~ kierow nictwom zakła

dó w i instytucji, a w szczegól
ności Biur u Projektów Budow
nictwa „War-Cent", or az Gene
ralnemu Wykonawcy, Miejskie
m u Kombina tow i Modernizacyj
no-B udo wlanem u i WSZY'stkim 
podwykonawcom za ofiarną pra
cę twor zenia Teatru na Woli. 
Przewodniczący Spotecznego Ko
mitetu Budowy T eatr u na W oli 

Mar ian Chr uszczewsk i 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiiioiiiii .... 

SKŁAD SPOŁECZNEGO 
KOMITETU BUDOWY 

TEATRU NA WOLI 

Przewod n iczący Komitetu 
MARIAN CHRUSZCZEWSKI 

I Sekretarz KD PZPR 
W arszawo - Wolo 

ANDRZEJ BALCERZAK 
I Sekretarz KZ ZRK 

CZESŁAW BAŃKOWSKI 
Dyrektor Zjedn .Miejskich 
Przed . Budowlanych 

RYSZARD BARAŃSK I 
Z-co Dyre ktora d/s 
inwest. ZRK 

St. R. DOBROWOLSKI 
Poeto 

MARI USZ DMOCHOWSKI 
Prezes ZG ZZ Pro::. Kult. i Sztuki 

BRON I SŁAW DRóDż 
Dyrektor ZS Budowlanej Nr 1 

HENRYK GAWROŃSK I 
Dyrektor Naczelny Kombina tu 
Techniki Świ etln ej „POLAM" 

HENRYK GUZINSKI 
Naczelni k Urzędu Dzielnicowego 
Warsza wo - Wolo 

RYSZARDA HANIN 
Aktorko 

GUSTAW HOLOUBEK 
Prezes ZG SPATiF 

LUCJAN JASKÓ LSKI 
Dyrektor Zjednoczenia „UNITRA" 

AN DRZEJ KAJKA 
Dyrek to r Naczelny ZMiN 

TADEUSZ KOŁODZIEJSK I 
Prezes RBS „CEPELI A" 

STAN I SŁAW KUKURYKA 
Prezes CZSBM 

BRO NISŁAW LACHOWSKI 
Dyrektor Stołecznego Przed. 
Ustug Przemysłu Terenowego 
„REDOM" 

STANISŁAW LEWICKI 
Dyrektor Naczelny 
P rzedsięb iorstwo Budowy 
Huty Warszawo 

TADEUSZ ŁOM NIC KI 
Rektor PWST, Dyrektor 
Teatru no Wo li 

LEON MŁYNARZ 
Dyrektor Kombinatu Budownictwo 
Mieszkan iowego „PÓŁNOC" 

.I ERZY NOWAKOWS KI 
Dyrektor „Beton - Sto i" 

STAN ISŁAW OLESZKIEWICZ 
Prezes Stoi. Zw. Spół. Pracy 

KAZI MIERZ OPRZĄDEK 
Dyrektor Naczel ny ZRK 

KAZI M IERZ REWKOWSKI 
Dyrektor Naczelny WZMB 

JANINA SIKORA 
Z-ca Prezesa Izby Rzemieśln ic zej 
m. st. Wa rszawy 

EUGENIUSZ STARTEK 
Dyrektor Naczel ny FWP 

EUGENIUSZ SZU LC 
Dyrekto r Naczelny 
„Ele ktromontożu" 

TADEUSZ SZU MIELEWICZ 
Naczelny Architekt 
m. st. Warszawy 

JULIAN WAŁDYKOWSKI 
Prezes Spółdz . Procy ROB 

Z założeń ideowo-progra
mowych Teatru na Woli: 
(„.) Celem naszym jest s two
rzenie teatru , którego zada
niem byłoby nie t ylko zaspo
kojenie potrzeb kulturalnych , 
ale przede wszystkim nawią
zanie dialogu z widownią, do 
k tórej ad r esowany jest re
pertuar. ( ... ) A więc teatr re
alistyczny, ideowo zaangażo
wany, w którym robotnik , 
jako podstawowy odbior ca 
repertuaru, staje się naszym 
współpartnerem, bowiem je
go myślenie kategoriami 
ogólnospołecznymi i jednost
kowymi stawia przed nami 
wymogi ambitnego kształto
wania programu i szukania 
k larownej, dojrzałej formy 
realizacji. 
( ... ) Wybór tekstów powinien 
złożyć się na dwa zasadnicze 
nurty r epertuaru: 
- pierwszy, obejmujący dra
maty postaw, przedstawiałby 
relację między jednostką a 
grupą społeczną i dążenie 
człowieka do uświadomienia 
sobie racji s tanowiska r epre
zentowanego przez ogół; 

- drugi, nazwany u mownie 
n urtem komediowym, przy
jąłby tezę, że śmiech jako 
siła motoryczna, stanowi an
tidotum przeciw konfor miz
mowi, samozadowoleniu itp. 

Wola n ie miała dotych
czas własnej p lacówki teat
ralne j, jeśli nie liczyć krót
kotrwałej działalności T at
ru P opularnego w latach 
międzywojennych . „Czerwo
n a Wola" szczyci się jednak 
w tej dziedzinie piękną tra
dycją : właśnie t u mieściła 
się siedziba utworzonej w 
lipcu 1921 oroku i funkcjonu
jącej niespełna dwa lata 
Sceny i Lutni Robotniczej, 
która była „pierwszym w 
Polsce międzywojennej r o
botniczym zespołem teatral
nym, nie l uźną grupą ama
torów, ale «artystycznym 
zr zeszeniem proletariatu » -
placówką pionierską o roz
ległych :zamierzeniach orga
nizacyjnych i poważnych 
ambic jach ideow o-wycho
wawczych ". (E. i M. Wodna
rowie, Polskie Sceny Robot
nicze 1918- 1939). 
Dzisiaj Wola otwiera swój 
pierwszy zawodowy teatr. 
Placówka powstała dzięki ini
cjatywie dzielnicy - jej za
kładów pracy , jej mieszkań
ców, działaczy - dzięki im
pulsow i popartemu ogrom
nym wysiłkiem, ofiarną, bez
interesowną pracą. Świadczy 
o tym choćby dot r zymanie 
- nier eal nego , zdawałoby się 
- t er minu otwarcia teatru . 
Zobowiązuje nas myśl o 
współpartnerstwie ludzi, k tó
rzy przyjdą do naszego, al 
przede wszyst kim do s w o
j e g o teatru. Wiemy jak 
wielkie znaczenie ma właści
wy dobór reper tuaru i wła
ściwe jego wykonanie. W 
pierwszym rzędzie jednak 
pamiętać chcemy właśnie 
o ludziach, do k tórych adre
su jemy nasze spektakle. 
Chcemy te przedstawienia 
wspólnie z nimi co wieczór 
współtworzyć i wraz z nimi 
je przeżywać. Dlatego decy
dujemy się na wyprowadze
nie ak torów z ciasnego pu
dełka tradycy jne j sceny, na 
zbliżenie ich do widzów. P ra
gnęlibyśmy, aby nasze pr opo
zycje wywołały bezpośredni 
rezonans, by między ludźmi 
„po obu stronach rampy" 
zawiązywał się i trwał dia
log. 

W bieżącym sezonie, oprócz 
sztuki K r uczkowskiego chce
my przedstawić spektakl o 
L udwiku Waryńskim, mon
taż dokumentalny stworzony 
na podstawie fragmentów 
nieukończonego dramatu 
Władysława Broniewskiego 
Proletariat. Mamy też w 
planach utwór o Goyi, Gdy 
rozum śpi, napisany przez 
hiszpańskiego dramaturga 
An tonio Buero Vallejo; rea
lizacji podjęli się Andrzej 
Wajda i Krystyna Zachwa
towicz. Pokażemy wreszcie 
współczesną sztukę radziec
ką Aleksandra Gelmana 
Protokół z pewnego posie
dzenia, według które j pow
stał głośny film Premia. 
W dalszej kolejności chcemy 
zaproponować widowisko uli
czne rekonstruujące ważne 
wydarzenia z dziejów Woli, 
a także spektakl muzyczny 
wykorzystujący tradycje 
folkloru warszawskiego. My
ślimy też o przedstawieniu 
w fo rmie musicali jednej z 
polskich k omedii oświece
niowych i którejś z mnie j 
znanych komedii Fredry . 
Wrócimy do komedii Szek
spira, do tekstów Br echta . 
Zdajemy sobie sprawę, że to 
dopiero począ tek: jesteśmy 
w tr akcie szukania, dokony
wania wyborów. Decydujące 
znacznie ma dla nas odpo
wiedź n a pytanie, czy dana 
rzecz jest dzisiaj żywa. 
Będą to więc dzieła różne: 
zarówno polskie jak obce, 
mamy jednak nadzieję, że 
zawsze takie, które widzów 
naszego teatru będą napraw
dę obchodziły. Zależałoby 
nam zwłaszcza na proble
matyce współczesnej. Za
mierzamy ufundować sty
pendium dla dramatopisarza, 
'który chciałby specjalnie dla 
nas taką współczesną, aktual
n ą sztukę napisać. Sięgnie
my po reportaż polityczny, 
po pamiętniki ludzi dających 
świadectwo naszej rzeczywi
stości. 

Nie chcielibyśmy naszej 
działalności ograniczać do 
dawan ia przedstawień: :za
l eży nam na organizowaniu 
spotkań i rozmów z publicz
nością . Spróbujemy też umo
żliwić widzom udział w pró
bach, aby mogli zapoznać 
się z poprzedzającą spektakl 
żywą pracą aktorów. Chcie
libyśmy także w miarę moż
ności dopomóc w rozwijaniu 
twórczości amatorskie j w 
zakładach pracy i placów
kach kulturalno-oświato
wych. Mamy w planach 
stworzenie młodzieżowego 
klubu dyskusyjn go przy 
Zakładach im. Kasprzaka. 
Wr eszcie kierownictwo te
a tru zgłosiło już chęć udziału 
w akcji odczytów historycz
no-teatralnych organizowa
nych przez wolski K lub 
Międzynarodowej Prasy 
Książki . 

Piotr Szymanowsk i 



FRAGMENT ROZMOWY 
NAGRANEJ NA PRÓBIE 
ŁOMNICKI: Moi drodzy. 
chciałbym na wstępie zacy
tować wam fragment tekstu 
Leona Kruczkowskiego, na 
który natrafiłem przegląda
jąc archiwum pisarza w war
szawskim Muzeum Literatu
ry. Jest to wyjątek z arty
kułu ogłoszonego równo 
piętnaście lat temu w pro
gramie do moskiewskiej pre
miery Pierwszego dnia wol
ności. 

„[ ... ] Bohater mojej sztuki, 
Jan, próbuje [ ... ], w imię 
humanistycznych uczuć, 
przeciwstawić się indywi
dualnie twardym prawom 
toczącej się walki - wal
ki której ofiarami padają 
niewinni ludzie. J ego pró
ba kończy się jednak klęs
ką, gdyż przywrocenie lu
dzkich, humanistycznych 
stosunków między ludźmi 
i braterskich stosunków 
między narodami, naru
szonych przez zbrodnie fa
szyzmu, nie da się osiąg
nąć odosobnionymi aktami 
dobrej woli szlachetnych 
jednostek. Walka o ten 
wielki cel może być wy
grana, jedynie świado
mym i solidarnym wysił
kiem milionowych mas, 
musi być ona polityczną 
walką samych narodów, 
kierowaną przez przodu
jące idee naszego wie
ku idee socjalizmu 
i powszechnego, trwałego 
pokoju światowego [ ... ]" 

Jakże głęboko słowa te uza
sadniają potrzebę realizowa
nia tej sztuki również dzi
sia j, potrzebę przypomnie
nia, uświadomien ia widzom 
rzeczywistości, która minęła, 
ale o której należy ciągle 
pamiętać. W nasze j pracy 
spróbujmy odpowiedzieć na 
pytanie, jak my, w latach 
siedemdziesiątych, widzimy 
rzeczywistość, która kiedyś 
była groźną prawdą, ale 
która, miejmy nadzieję, już 
się nie powtórzy. Żyjemy 
przecież w dobie HP.lsinek. 
Otóż chodzi mi o obna
żenie pewnej sytuacji, wa
runków zewnętrznych, które 
niosą I udziom zagładę, miaż
dżą człowieka i jego człowie
czeństwo. A przecież czło
wiek jest stworzony do przy
Jażni, do braterstwa, do mi
łości, do stabilizacji. Instynk
townie poświęca wszystkie 
siły, by budować , a nie nisz
czyć. Natomiast w Pierw
szym dniu wolności mamy 
ludzi, których okoliczności 
zewnętrzne tamtego okresu, 
„prawa ostrych podziałów", 
jak mówi Kruczkowski, zmu
szają, by stanęli naprzeciw 
siebie jak wrogowie. Wszel
kie usiłowanie n iesienia po
mocy drugiemu człowiekowi 
okazuje się daremne. 
Chciałbym, aby przestrzeń 
będąca naszym terenem gry 
miała w sobie coś meta
forycznego, symbolizowała 
upadłą Rzeszę, ziemię niczy
ją. Na niej pojawią się oso
by sztuki. Pragnę uniknąć 
przyklejania im etykietek, 
zależy mi na tym, byśmy za
chowali maksymalny umiar 
w wystawianiu a.cen moral
nych. Nie ma tu postaci czar
nych i białych: jednoznacz
nie potępiamy jedynie fa-

Tl~•TI WOLI "' .-."'"' NA "' 
szyzm i to powinno jasno 
wynikać z naszego przedsta
wienia. Dlatego musimy wy
raźnie pokazać, że stosunki 
między bohaterami rozwija
ją się w kilku płaszczyznach: 
Niemcy-Niemcy, Niem
cy- Polacy, kobiety-męż
czyźni. Są tu ludzie postępu
jący według pewnych skody
fikowanych schematów, i lu
dzie, którzy ofiarowując 
przyjaźń i pomoc działają 
„wbrew rozsądkowi" . Wbrew 
rozsądkowi dlatego, że prze
szkody, jakie stwarza sytua
cja zewnętrzna skazują ta
kie działania na klęskę, do
póki między ludźmi istnieją 
„antagonistyczne stosunki, 
czy to społeczne, czy między 
narodami", żeby znowu po
służyć się sformułowaniem 
Kruczkowskiego. 
Chciałbym, abyśmy na dzi
siejszej próbie porozmawiali 
o pewnym konkretnym te
macie, o stosunku Jana do 
potrzebującej pomocy rodzi
ny niemieckiej, a dokładniej 
o relacji między Janem a In
gą. Pamiętajmy, że Inga jest 
bezbronną dziewczyną, dot
kniętą nieszczęściem - zo
stała zgwałcona. Nie akcep
tu je ani postawy ojca - w 
którego zachowan iu, jak 
twierdzi, brak jest godno
ści - ani „luksusu", na któ
ry stać Jana. Proponując jej 
rodzinie pomoc, Jan podej
muje pewną próbę, która 
właśnie z powodu okoliczno
ści zewnętr7111ych jest z góry 
przegrana. A jednak w imię 
humanitarnych, human i
stycznych zasad Jan decy
duje się na nią . Jest „n ie
rozsądny": burzy schema
tyczny podział na dobrych 
i złych. Inga doznała zła 
i postanawia strzelać ... 
Ciekaw jestem, jak rozumie
cie tę właśnie decyzję Ingi? 
Jest to bardzo ważna kwe
stia. Odpowiedź pomoże nam 
poczynić pewne rozstrzygnię
cia, istotne dla całego przed
stawienia. Aby wam ułat
wić odpowiedź, p omówmy 
o następującym epizodzie: 
mam propozycj ę, aby spek
takl rozpocząć sceną któ-. . , 
reJ me ma w dramaturgicz-
nej warstwie tekstu Krucz
kowskiego, to znaczy nie 
rozgrywa się ona na oczach 
widzów, jest natomiast opo
wiedziana przez jedną z po
staci. Sądzę, że powinniśmy 
tę rzecz pokazać. Oto ucie
kający żołnierz n iemiecki 
zjawia się u Grimma, rzuca 
broń i w popłochu przebie
ra się w cywilne ubranie 
ogrodnika. Scena stanowi 
przyczynek do relacj i Niem
cy-Niemcy: opisuje sytu
ację, w której Niemiec udzie
la pomocy Niemcowi. Zasta
nówcie się, czy wolno suge
rować widzom , że uciekają
cy z frontu Niemiec w mun
durze SS, to Herman, syn 
Grimma i narzeczony Ingi? 
Jakie miałoby to konse
kwencje? 
STALINSKA: Gdybyśmy 
utożsamili SS-mana z na
rzeczonym Ingi i w ten spo
sób skojarzyli oboje mło
dych, to Inga ukazuje s ię 
nam w określonym świetle: 
nie tylko jako Niemka, ale 
również jako „hitlerówka", 
broniąca pewnej ideologii. 
ANDRUCKI: Będzie to rów-

noznaczne ze stwierdzeniem, 
że Inga i Herman musieli 
się niedawno spotkać. Idąc 
tym tropem możemy wnios
kować, że Inga - za namową 
Hermana - ściągnęła do 
miasteczka oddział niemiec
ki. Wówczas ranga sprawy 
raptownie maleje. Problem 
Ingi staje się głęboko, tra
gicznie ludzki, dopiero wte
dy gdy decyduje się ona 
na swój ostateczny krok bez 
niczyjego poparcia, jeżeli 
działa w pojedynkę. 
STALINSKA: Ona ginie ja
ko kobieta, nie jako ide log„. 
SZAPOŁOWSKA: Nie od
najduje żadnej drogi wyjś
cia. Runęły jej ideały, od
szedł świat, w „którym zdą
żyła jeszcze w coś uwie
rzyć" ... 
ANDRUCKI: Jest jeszcze je
den aspekt , o którym nie 
wolno nam zapomnieć: za
wiódł ją Jan, jedyny czło
wiek, z którym mogła się po
rozumieć, który mógł jej po
móc. Inga, broniąc się i iro
nizując, uwierzyła wreszcie 
Janowi, on też jest pełen do
brej woli, a jednak sprawa 
przyjmuje obrót tragiczny. 
Koronny dowód na to , że w 
ich sytuacji nie może być mo
wy o porozumieniu. 
ZATŁOKA: Inga broni swo
ich praw jako jednostki, w 
szt u e padają przecież słowa: 
„Kiedy jedni odzyskują wol
ność, inni ją tracą"... I ona 
nie chce się z tym pogodzić. 
Jej końcowy gest jest próbą 
ostatecznego samopotwier
dzenia. 
SZAPOŁOWSKA: Wydaje 
mi się, że Inga, strzelając, 
broni swojej godności. 
STALINSKA: Kiedy wchodzi 
na wieżę z pistoletem maszy
nowym, właściwie nie wie
my, co zrobi: będzie strzela
ła do ludzi, czy popełni sa
mobójstwo? .. . 
KOŁBASIUK: „Bezbronni 
ocalają życie łatwiej, niżby 
się zdawało. Właśnie w ten 
sposób przechodzą granicę, za 
k tórą trzeba już gardzić sa
mym sobą" mówi Inga do 
Grimma. Ponieważ nie ch ce 
sobą gardzić - strzela. 
STALINSKA: A zanim za
bije siebie, chce zabić cały 
świat. Nie strzela do Niem
ców, czy P olaków, a le do 
świata.„ 
ZATŁOKA: Protestu je w ten 
sposób nie przeciw konkret
nym ludziom, ale przeciw 
układowi, który zniszczył 
wszystkich, nie tylko ją. 
ŁOMNICKI: Tak, Inga daje 
wyraz bezsilności i rozpaczy. 
Wydaje mi się, że nie dzia
ła pod wpływem hitlerowca, 
nie broni ideologii. Jest to 
straceńczy bunt strony nie
mieckiej przeciwko wojnie, 
a więc przeciwko ideologii, 
h-tórej przypisać Indze nie 
możemy. Jest to jej sprze
ciw wobec katastrofy, jaka 
spotkała pokolenie młodych 
Niemców. Uważam, że ucie
czka SS-mana to jedynie 
fragment fron towego epizo
du rzucający światło na za
chowanie się Niemców wo
bec klęski wojskowej. A więc 
uciekający Niemiec, to nie 
narzeczony Ingi Herman . 
Strzelając do Ingi-„hitlerów
ki" Jan n ie byłby postacią 
tragiczną. Tragiczny strzał 
Jana wymierzony jest w ko-

bietę, żołnierza, który nie u
cieka z frontu, który, jak to 
trafnie powiedziała Dorota, 
strzela do świata, świata, któ
rego nie może zrozumieć . 
Rozmowa nagrana 4.X.1975 r . 

Dramaturgia naszych czasów 
czymże ona być powinna? Czy 
nie sztuką prowadzenia sporu 
ideowo- moralnego między hu
manistycznymi, jednoczącymi 

uczuciami człowieka, a prawami 
h istorii które są pra.wami walk i, 
czyli prawami ostrych podzia
łów? A jeśli tak, to co powinno 
być - w dramaturgii - „meto
dą" tego sporu? Myślę, że prze
de wszystkim wynalazczość sy
tuacyjna. Chodzi o sytuacje ta
kie, w których uczciwi, ideowi 
ludzie stają naprzeciw siebie ja
ko przeciwnicy i spostrzegają 

nagle, że są nieuchronnie skaza
ni: jeden na zadanie, drugi na 
odebranie ciosu - politycznego, 
moralnego, a niekiedy również 

fizycznego. Taką wynalazczością 

błysnął na chwilę na przykład 

Wajda w Popiele i d iamencie , 
rozgrywając zabójstwo Szczuki 
w braterskim n iemal uścisku 

mordercy i jego ofiary. 
W moim scenopisarstwie najczę
ściej (w Odwetach, w Niemcach, 
w Pie"rwszym dniu wolności) nie
pokoją mnie takie właśnie zda
rzenia ideowo-moralne. Są to 
zdarzenia o wiele częs tsze, niż się 

wydaje - właśnie w okresach 
wielkich konfliktów zbiorowych: 
wojny, rewolucji, k iedy prawa 
historii dzialają najpowszech niej 
i n ajbardziej . dramatycznie. Są to 
zdarzenia o wiele głębiej obna
ża j ące naturt! ludzkich sporów, 
niż to jest mcżliwe w starciach, 
w których przeciwnicy nie widzą 
swoich twarzy, lecz jedynie bar
wy swoich znaków. 
Nie chcę pnez to powiedzieć, że 
barwy nie mają znaczenia. Od 
lat ukochałem jeden określony 

kolor. Rzecz przecież w tym, że 

właśnie najbardziej jednocząca 

ideologia zaczynać musi od ostre 
go zarysowania podziałów. Dopó
ki jednak „po drugiej stronie" 
stoi postać bez twarzy albo z 
twarzą kanalii , nie ma jeszcze 
miejsca na dramat, tzn. na coś 

więcej ponad zdar zenie fizyczne. 
Wielki spór ideowo -moralny na
szyc h czasów, jako materia dla 
współczesnej dramaturgii, zakła
dać musi nie tylko sprzeczne ra
cje, ale i ludzk ie oblicza partne
rów. 
Słowo „wolność" - czyż w wiel
kim sporze naszych czasów nie 
jest ono jednym ze słów naj 
częściej i najdwuznaczniej uży 

wanych? 
Wolność - bożyszcze o dwóch 
twarzach, z których - jak twarz 
księżyca - znamy zawsze tylko 
jed n ą: tę opisaną przez poetów. 
A przecież„. „Pewnie panowie 
zwrócili uwagę na to, że zawsze, 
kiedy jedni ~yskują wolność, 

inni ją tracą". Owszem, znamy 
tę przeklętą prawidłowość. Wiel
ki spór naszych czasów toczy się 
m.in. również o to, żeby wy
kreślić ją z rejestru wielu po
dobnych „prawidłowości" ludz
kiego świata . 

Cóż, że samotne, odosobn ione 
próby łamania tej prawidłowości 
skazane są na klęskę? J est to ten 
rodzaj klęsk, które torują drogę 
zwycięstwu. 

Kiedy piętnaście lat temu odzy
skiwałem wolność, już na jej 
progu dowiedziałem się, że ma 
ona swoją drugą zagadkową 

twarz - odwróconą od nas i pa
trzącą w ciemność. A potem? 

Potem dowiadywałem się o tym 
codziennie„. 
Nasza wiedza o wolności? Jest 
wspaniała - i zupełnie barba 
rzyńska . 

Leon Kruczkowski. ,,z notatnika". 
Pierwodruk w programie pra 
premierowej inscenizacji „Pierw 
szego dnia wolności" w war 
szawskim Teatrze Wsp6lczesnym. 

[ ... ] Doskonale mogę sobie 
wyobrazić i fabułę i treści 
myślowe Pierwszego dnia 
wolności - w zupełnie in
nym kontekście historyczno
-geograficznym, wymagałoby 
to paru nieznacznych zmian 
w dialogach, w realiach cza
su i miejsca. Jeśli sprawy, o 
które mi chodziło, rozgry
wam w niemieckim miastecz
ku w marcu 1945 r., pomię
dzy Polakami i Niemcami, to 
stało się tak z dwóch powo
dów. 
Po pierwsze, geneza sztuki 
wiąże się z autentycznymi 
zdarzeniami, w których sam 
brałem udział nazajutrz po 
uwolnieniu przez I Armię 
Wojska Polskiego obozu jeń
ców, w którym przez pięć 
lat przebywałem. Dotyczy to 
zarówno zdarzenia z rodziną 
niemieckiego lekarza, jak i 
epizodu wojennego z okrąże
niem przez oddziały niemie
ckie miasteczka, w którym 
przeżywałem swoje „pierw
sze dni wolności". Zdarze
niom tym, oczywiście odpo
wiednio zmodyfikowanym, 
zawdzięczam fabularny wą
tek sztuki. Drugi powód ta
kiej właśnie, a nie innej ,,lo
kalizacji" jest o wiele istot
niejszy, umożliwia mi ona 
ograniczenie do minimum te
go, co w utworze scenicznym 
nazywa się „ekspozycją". 
Widz przynosi do teatru swo
ją własną, osobistą wiedzę o 
historycznym kontekście 
sztuki. 
Jeśli na scenie jest marzec 
1945, niemieckie miasteczko 
przyfrontowe, polscy ofice
rowie wyzwoleni z obozu i 
niemieccy „cywile", to wła
ściwie wiemy już wszystko o 
tym, z czym i z kim mamy 
do czynienia, można od razu 
przystąpić do ujawnienia in
dywidualnych postaw, uczuć 
i konfliktów - w ramach 
określonego układu sil i sto
sunków między określonymi 
zbiorowościami, do których 
postaci sztuki należą ... 
Leon Kruczkowski'. Fragment 
wypowiedzi w dysku.sji zorgani 
zowanej przez redakcję „Polity
ki". (Druk. 10.111.1960). 

[ ••. J Literatura „do 
czytania", powieść, 
opowiadanie, zazwyczaj 
nie ulegają żadnym 
zmianom w kolejnych 
wydaniach dzieła. Każde 
natomiast wznowienie 
sztuki teatralnej, nieraz 
następujące w odstępach 
wieloletnich, z natury 
rzeczy wnosi do utworu 
nowe elementy, 
wynikające z twórczej 
osobowości samego 
teatru, reżysera i 
aktorów. 
L eon Kruczkowski . Fragment rę
kopisu z archiwum pisarza 
{1960?/, depozvt w Muzeum Li
teratury w Warszawie. 


