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Uroczysta premiera 
dla uczczenia 

X V-tej rocznicy 
Wyzwolenia Miasta Szczecina 



1945 1960 

A na początku był „Nasz debiut", potem „Wieczór wo
kalno-muzyczny", wreszcie „Zemsta". 

„Nasz debiut" był pierwszym występem aktorskim w wy
zwolonym Szczecinie. Odbył się w sierpniu 1945 roku. Hi
storia zanotowała, że wzięli w nim udział Helena Rajkow
ska, Jan Czabanowski, śpiewak Zbigniew Lubas oraz grupa 
amatorów, o których nazwiska historia, niestety, już się 
nie zatroszczyła. 

W dwa miesiące później odbył się „Wieczór wokalno-
muzyczny", a potem „Zemsta". Ale z „Zemstą" to już 
osobna sprawa . 

W Szczecinie był Miejski Wydział Kultury i Sztuki. 
W Szczecinie był juź także Karol Zbyszkowski. Miejski 
Wydział Kultury i Sztuki nie grzeszył wtedy brakiem ini
cjatywy, a Zbyszkowski był aktorem. W związku z tym 
pewnego listopadowego dnia na murach miasta pojawiły 
się ręcznie malowane afisze: 

„Miej ski Wydzial K ultury i Sztuki urządza w niedzielę, 
dnia 25 bm. o godz. 16-tej w kościelnej sali koncertowej 
przy ul. Królowej Korony Polskiej (Werderstr). premierę 
„Zemsty" Al. Fredry, opracowaną w formie ciekawego 
eksperymentn scenicznego przez aktora dramatycznego 
ob. K. Zbyszkowskiego. Słowo wstępne wyglosi naczelnik 

Wydzialu Kultury i Szutki ob. Zacharewicz. 
Przedsprzedaż biletów w cenie 10-30 zl odbywa się 

w Zarządzie Miejskim, pokój 86, II piętro. 
Czysty dochód przeznaczony jest na urządzenie obcho

du św. Mikołaja dla polskich dzieci w Szczecinie". 
W dniu premiery sala przy ul. Królowej Korony Pol

skiej (Werderstr). wypełniła się po brzegi. Najpierw za
gajenie. Potem światła, kurtyna i oczom nic nie przeczo
wającej publiczności ukazała się ciekawa dekoracja: stolik, 
krzesło, na stoliku karafka z wodą, obok szlanka i nie
wielka książka . Nim jednak publiczność zdążyła ochłonąć 

z wrażenia, na scenie zjawił się starszy pan o bujnej czu
prynie i zawiesistych brwiach, z godnością się ukłonił po 
czym niezrażony brakiem oklasków usiadł, łyknął wod~ ze 
szklanki, ujął leżącą na stoliku książkę i zaczął... czytać. 

Tego nie można opisać, to trzeba sobie wyobrazić. Kto 
znal (świeć, Panie, nad Jego duszą) Karola Zbyszkow
skiego, ten wie, że był znakomity jako Cześnik. Ale oto na 
sce_nie ~!Jyszkowski, popijając urywanymi łykami wodę, 

wc1~la się na przemian to w Papkina, to w Rejenta, za 
chwilę prowadzi miłosny dialog Klary i Wacława znów 
jest gniewnym Cześnikiem, nie ma Cześnika, jest Rejent ... 

Premierowa publiczność wytrzymała do końca pierwszego 
aktu. Potem była przerwa, potem zaś„ . 

. Ale to już nie należy do rzeczy. Najważniejsze, premiera 
się odbyła, dzięki czemu możemy dzisiaj z dumą odnoto
wać, iż piętnaście lat temu Melpomena jako pierwsza 
Muza wpisała się na listę pionierów polskiego Szczecina. 

* * * 

Oczywiście, zapomnieliśmy o prasie. A przecież z góry 
wiadomo, że w każdej beczce teatralnego miodu musi się 

~abłąkać jakaś kropla dziennikarskiego dziegciu. Tak było 
I wtedy. Zamiast napisać o znaczeniu, jakie po piętńastu 

latach będą miały dla nas te historyczne wydarzenia kultu
ralne, prasa wolała iść po najmniejszej linii oporu i -
oczywiście - krytykować. Nie zdążyły przebrzmieć 'wśród 
pierwszych polskich mieszkańców Szczecina echa ekspe
rymentalnej premiery „Zemsty", kiedy na lamach miej
scowego dziennika już załamano ręce: 

„Ma teatr Kraków, ma go Poznań i Bydgoszcz, tylko na 
teatr wciąż czeka Szczecin. Mamy wprawdzie Wydzial Kul
tury i Sztuki, ale nie mamy swego teatru". 
?óż miał w obec takiej argumentacji robić Miejski Wy

dział Kultury i Sztuki? Oczywiście, teatr! 

Aktorzyli byli. Zamówien ie społeczne także. Ambicji nie 
brak było wtedy w Szczecinie nikomu. W tej sytuacji zna
lazła się także sala. Zrobiono ją z trzech wąskich lecz 
długich pokoików, które na potrzeby aktorów oddal Ko
mitet Miejski PPR. 

_Tak się narodził pierwszy teatr szczeciński, Teatr Mały. 
~ierownikiem artystycznym została Helena Rajkowska, re
z~serem - Jan Czabanowski. Otwarcie odbyło się 26 grud
ma 1945 roku premierą „Grubych ryb" Bałuckiego. Sukces 
okazał się ogromny. „~rube ryby" szły trzy tygodnie przy 
pełnej frekwencji. 



Teatr Mały to już także historia. Owa zrozumiała tylko 
dla starych szczeciniaków historia ,którą tworzył jak całe 
miasto w większym stopniu zapał, niż umiejętności, ofiar
ność, a nie obowiązek, owa historia, której wspomnienia 
mają taki sam urok, ja,k album ze starymi fotografiami. 

Można dziś twierdzić, że był to teatr niewysokiego lotu, 
teatr który nie pozbył się do końca swego dwuletniego ży
wota cech amatorszczyzny, ale był to jednak teatr, w któ
rym zawodowi aktorzy przeżywali swe role, a amatorzy 
naprawdę grali, teatr, który wystawił 19 premier, w tym 
12 polskich sztuk, teatr, którego ambicji i atmosfery często 
później życzyło się niektórym zawodowym zespołom. 

Myślałby kto, że Szczecin hołubił ten swój Mały Teatr, 
że nie brakowało mu w takiej atmosferze niczego. W rze
czywistości nie miał on wcale lepszego życia, aniżeli dzi
siejszy nasz Jubilat. W ciągu dwóch lat nie znalazła się 

dla niego odpowiednia sala, nigdy też nie mógł wydostać 
się z kłopotów finansowych, co może być tylko tym uspra
wiedliwione, że nie znano jeszcze wtedy w Polsce pojęcia 
planowego deficytu. Ale fraszki nie były w tym czasie, 
jak wiadomo, żadną nowością. Nie rzadko więc zamiast 
recenzji można było przeczytać o Teatrze Małym taki oto 
wierszyk: 

Oj, buda, buda, 
amantka chuda, 
a w budzie nuda. 

Teatr Mały ... Ech, łza się w oku kręci. 

* * * 

A potem nastał teatr zawodowy, tylko była to Komedia 
Muzyczna. Temperatura życia teatralnego natychmiast pod
skoczyła o ileś tam stopni zniecierpliwienia. Sezon nowego 
teatru otworzyła sztuka K. H. Rostworowskiego - „Prze
,prowadzka". Wpisała ją na zawsze do naszej pamięci ini
cjatywa grupki pełnych zapału urzędników, którzy zorga
nizowali nad „Przeprowadzką" sąd publiczny. Czego tam 
nie było? Nie było przede wszystkim ... rozsądku. Było za 
to wiele hałasu, wiele wstydu i wiele innych rzeczy, które 
,przy tak uroczystej okazji proszą się o opuszczenie kurtyny 
milczenia. 

Co robić? Kurtyna! 
A potem nastał teatr. Teatr bez przymiotnika. Przy 

upaństwowieniu otrzymał imię Teatr Polski. Kto nie pa
mięta do dziś wieczoru, kiedy nowy teatr wystawił „La
dacznicę z zasadami" „Przy drzwiach zamkniętych" 

Sartre'a? Tri'.lmf w Szczecinie. I pierwszy wyjazd, pierw
szy szczeciński eksport sztuki do Bydgoszczy, Krakowa 
i Poznania. 

Jak to pisała prasa przed dwoma laty? „Ma teatr Kra
ków, ma go Poznat1 i Bydgoszcz ... " 

Szczecin także już zaczął mieć teatr. 
Od tego momentu nie trudno ten teatr określić. Można 

to uczynić przypominając po prostu nazwiska dyrektorów, 
kierowników artystycznych i reżyserów, ludzi bez których 
trudno wyobrazić sobie historię polskiego teatru, Zbyszko 

· Sawana, Hugona Morycińskiego, Edmunda Krona, Mariana 
Godlewskiego, Emila Chaberskiego, Ludwika Benoit i -
czas teraźniejszy - Aleksandra Rodziwicza. Z każdym 

wiąże się jakiś istotny fragment dorobku naszego teatru, 
każdy z nich zostawił tu, w Szczecinie kawał swojego 
życia, swoich poszukiwań twórczych, zostawił teatrowi 
cząstkę swego rzemiosła, widzom - umiłowanie teatru. 
Można tego dokonać przypomnieniem niektórych tylko 

sztuk, tych sprzed lat dziesięciu, które pamięć nosi w so
bie jakby od wczoraj i tych sprzed miesiąca, które po
równuje się do tamtych, najlepszych. 
Można to wreszcie uczynić przypomnieniem tych wszyst

kich aktorów, którzy choć dawno odeszli ze szczecińskich 
scen, żyją dotąd w pamięci widzów. 

„Pierwszy dziet1 wolności" wraca do dni sprzed piętnastu 
lat. W kwietniu 1945 roku przyszło mi w Szczecinku dzielić 
mały pokój z pewnym człowiekiem, który codziennie po 
przyjściu z pracy w instytucji organizującej kolejnictwo 
na wyzwalanych terenach Pomorza Zachodniego siadał za 
biurkiem i do późnych godzin nocnych zapisywał dziesiątki 
białych arkuszy papieru. Mój współlokator przepisywał 

treść polskich sztuk, których rękopisy wypożyczył z od
działu „Pol-Wych" stacjonującej obok polskiej jednostki 
wojskowej. 

Wkrótce wyjechaliśmy do Szczecina. Potem przez długi 
czas wyczytywałem na afiszach teatralnych nazwisko mo
jego współlokatora - Jana Czabanowskiego. 

* * * 

Z a chwilE;: podniesie się kurtyna, ze sceny padną pierw
sze słowa. Ech, łza się w oku kręci. Ileż to sporów tea
tralnych wiodło się w ciągu tych piętnastu lat, jak wykłó
cano się o repertuar, o widza. Wieczny to temat dyskusji, 
powracającej co roku jak bumerang, by niespodziewanie 
uderzyć i niespodziewanie zginąć, przyczaić się na nową 
okazję. 



Zorganizowało się kiedyś teatrowi sąd nad „P rzepro
wadzką". Nie można powiedzieć, aby teatr pozostał kie
dykolwiek dłużny za tę troskę o swój repertuar. Pamiętam 
sprzed dwunastu bodaj lat dyskusję zorganizowaną w sta
rym Klubie 13 Muz. Salki wypelnily się ciekawymi. Dy
rekcja stawiła się w komplecie wraz z kompletem ... dziel 
jednego z klasyków. Ciekawa to byla dyskusja. Przez trzy 
godziny padały namiętne slowa krytyki, sypały się postu
laty. Na koniec zabrał glos dyrektor teatru, ·odczytując 
kilkanaście stron owego klasyka. Wieczór byl udany, osiąg
nięto wyjątkową zgodność. Kto by chciał polemizować 

z ... klasykiem? 

A recenzenci? Jakiż to temat dla kronikarza, ile by mo
gli powiedzieć o nich aktorzy, ile publiczność, ile sami re
cenzenci. Nie mial nasz teatr czasem szczęścia do recenzen
tów i biję się w pierś, bom sam winien i pelen skruchy. 
Cóż, czego nie robi się w redakcji. Kiedyś musiałem zro
bić także recenzję. Bylo to dawno, w epoce Małego Teatru 
i dyrekcji Niny Szczurkiewiczowej. Recenzję zrobiłem. Na
zajutrz zadzwoniła do redakcji Nina Szczurkiewiczowa i za
pytała, czy można mówić z tym sprawozdawcą sporto
wym, który przez nieuwagę trafił do jej teatru i napisał 

to sprawozdanie, wydrukowane jako recenzja. Przypusz
czam jaka byłaby treść tej rozmowy, gdyby nie naczelny, 
który zelgal, :że mnie nie ma w redakcji i bohatersko zlo
żyl samokrytykę. 

Przyznaję, że ja to po amatorsku. Inni jednak też po 
amatorsku, ale sęk w tym, że bez przyznania się. Należało 

kiedyś na każdej premierze do uświęconego zwyczaju py
tanie pewnego znanego recenznta· o jego zdanie na temat 
sztuki. Zdanie bylo zawsze krytyczne: „Położone z kretesem 
sztuczydło, nie ma o czym gadać". Po drugim akcie re
cenzent opuszczał ostentacyjnie teatr, a nazajutrz czytel
nicy gazety czytali pelną superlatywów recenzję z pre
miery. 

O recenzentach można by dlugo. 

Podobnie o widzu teatralnym. Ileż namiętności wyzwala 
co pewien czas ten wieczny problem teatru? Oczywiście 

znalazł się on na porządku dnia także w jubileuszowym, 
piętnastym sezonie teatralnym Szczecina. Z zestawień fi.
pansowych teatru wyjrzały na światło dzienne dane o frek
wencji, więc uderzono na alarm, że jest źle, że trzeba 
inaczej, że koniecznie przedszkole i szkolę średnią i uni
wersytet teatralny, wreszcie ustalono, na której scenie 
która uczelnia i... bumerang zginął tak nagle jak się po

jawił. 

A w rzeczywistości to wszystko już bylo. Może nieco ina
czej, ale bylo. Kto wie, czy za kilka lat nie będziemy na
szych dyskusji przypominać sobie z takim samym uczu
ciem, z jakim czytamy dziś taki oto fragment podobnego 
sporu sprzed lat dwunastu? 

„Charnkterystyczny jest sposób, w jaki szczecińska pu
bliczność oklaskuje dowcip i pointy F redry. To samo zre
sztą można powiedzieć o reakcji na Moliera. Wyraźne jest, 
że dla tej publiczności jest to pewnego rodzaju obja
wienie. W ogóle klaszcze i śmieje się ona w sposób bar
dzo prymitywny, nie zawsze wlaściwy i niekiedy nawet 
rażący. Publiczność ta szybko się męczy. Jest ona nie
trwala i koniunkturalna ... Okazuje się, że kandydat na no
wego widza jest elementem opornym, nie można go zdobyć 
nawet zniżkami cen biletów ... " 

A ten oporny element w takim samym stopniu jest 
współtwórcą szczecińskiego teatru, jak aktor i reżyser, 

współtwórcą, którego cenią sobie ludzie teatru. Te same 
bowiem statystyki, których wymowa zmusza jednych do 
bicia na alarm, drugim uzmysławia wysoki poziom tego 
widza i jego prawdziwe umiłowanie prawdziwej sztuki. 
Można problem widza rozpatrywać w sposób, którego 

używano dwanaście lat temu: jak klaszcze, jak się śmieje. 

Można dzielić ilość krzeseł sal ~eatralnych przez liczbę 

widzów i na tej podstawie wyprowadzać ujemny mianow
nik. Ale można także z tych zestawień dowiedzieć się, któ
re sztuki cieszą się największą frekwencją, jakie sztuki wy
biera widz szczeciński. Wystarczy na obronę tego widza 
przypomnieć, że spośród 40 sztuk, granych przez nasz 
teatr w ciągu ostatnich 3 lat największą frekwencją cie
szyły się takie sztuki, jak „Cyd" - Corneille'a - Wyspiań

skiego, „Intryga i miłość" - Schillera, „Mazepa" - Sło

wackiego, „Cezar i Kleopatra" - Shaw'a, że nie brakło 

odbiorców sztuk Moliera, Szekspira, Żeromskiego, Sardou, 
Iwaszkiewicza i Anouilha. 

I to jest chyba największe osiągnięcie szczecińskiego 
teatru. 

* * * 

T eatr szczeciński wzrósł w nasze miasto, stal się ważnym 
elementem życia społecznego na Ziemiach Zachodnich. 
Z tego też czerpie on swą silę i swą żywotność. Ta zie
mia i to miasto przywrócone Polsce piętnaście lat temu, 
ta ludność zebrana ze wszystkich stron Polski i świata, 

tworząca na tych ziemiach nowe społeczeństwo Polski 
opartej o Odrę i Bałtyk nadawała i nadaje swojemu tea
trowi szczególną rangę społeczną. Teatr nasz nie tylko 



popularyzował w ciągu swego piętnastolecia nieprzemija
jące wartości kulturalne, ale przede wszystkim kształtował 
w sposób aktywny polskość tej ziemi, współuczestniczył 

w tworzeniu narodowej i społecznej rzeczywistości tych 
ziem, w umacnianiu ich więzi z całym krajem. 
Tę funkcję społeczną szczecińskiego teatru zwiększał 

i zwiększa fakt sąsiedztwa z niemieckimi przyjaciółmi. Dziś 
teatr szczeciński wywiera wpływ nie tylko na procesy za
chodzące wśród ludności województwa, ale dzięki współ

pracy z teatrami Rostocka i Neubrandenburga aktywnie 
pośredniczy w polsko-niemieckim zbliżeniu kulturalnym. 

Szczecińska Melpomena nieźle się napracowała w tym 
piętnastoleciu. Stala się jedną ze zwykłych mieszkanek 
Szczecina. Za tę zwykłość, za skromność i pracowitość na 
pewno nie zabraknie jej dziś serdecznych życzeń. 

JÓZEF BARAN 

VIVAT AKTOR! 

Ta łacina w tytule - to po to, by nie posądzono autora 
o nieuctwo, asekuracja przed teatralnymi bonzami, którzy, 
być może, są innego zdania i udowodnią swoje racje ucze
nie a zawile, zapędzając mnie w tzw. kozi róg. Wiadomo 
bowiem nawet prostaczkom, że od wielu lat toczy się 

w teatrze bó.i o prymat pomiędzy autorem, reżyserem, sce
nografem i aktorem. Jako kibicowi, czujnie obserwującemu 
te boje, wolno mi chyba - bez głębszych uzasadnień -
być po stronie aktora. 

Aktorami zresztą jesteśmy wszyscy na wielkim theatrum 
świata. Ksiądz Franciszek Jezierski (za czasów Stanisława 
Augusta) tak o tym pisał: 

„Aktorowie są dwojacy : działający sami przez się (to 
znaczy : my, amatorzy na tej scenie świata: politycy, dzia
łacze społeczni, inżynierowie, recenzenci itp. - przyp. F. J.) 
a lbo podrzeżniający nie naśladowaniem, ale udawaniem 
w idok istotnie niegdyś przytrafiony. (aktorzy zawodowi -
przyp. F. J .). (Słownik staropolski Glogera). Aktor więc 

udaje nasze przeżycia, wzruszenia, porywy i upadki -
i czyni to na ogół znacznie od nas lepiej, tak jak każdy 
zawodowiec p racuje lepiej od amatora. 
Zawężając zaś problem do samej sceny : aktor ostatecz

nie mógłby się obejść bez wymienionych wyżej współtwór

ców przedstawienia: a utora (pamiętamy tępe piły schema
tyczne z ciekawymi rolami aktorskimi), reżysera (bywało, 

także i u nas, że reżyser tylko przeszkadzał.. . ), scenografa 

LEON KRUCZKOWSKI 

PIERWSZY DZIEŃ 
WOLNOŚCI 

Sztuka w 3 aktach 

11 
1959 /60 

DYREKTOR - ALEKSANDER RODZIEWICZ 



OSOBY 

JAN . 

MICHAŁ • 

HIERONIM 

PAWEŁ 

KAROL 

ANZELM 

DOKTOR· 

INGA 

LUZZI 

LOR CHEN 

GRIMM 

Scenograf - ROMAN FENIUK 

Asystent reżysera - ANDRZEJ SRARŻYŃSIH 

Sufler - HALINA SWINCOW 

Janusz Obidowicz 

Hugo Bolek 

Marcin Godzisz 

Bohdan Gierszanin 

Andrzej Pisarek 

Robert Mrongowius 

Jan Daszewski 

Halina Przybylska 

Wanda Chloupek 
Halina Kazimierowska 

* * 
Klemens Myczkowski 

Reżyser - ANDRZEJ MAKAREWICZ 

Inspicjent - CZESŁAW TWAROWSIU 



KIEROWNIK TECHNICZNY - LUDWIK PIOSICKI 

Kierownicy pracowni: 

Malarskiej . 

Krawieckiej 

Główny elektryk 

Perukarskiej 

Stolarskiej . 

Tapicerskiej 

ślusarskiej 

Szewskiej 

Michał Tusz"Sński 

{ Stanisław Kaczmarczsk 
Gertruda Madajcz"Sk 

Marian Waśko 

Maks"Smilian Rajter 

Florian Wolll"S 

Stanisław Fac 

Michał Rubinowicz 

Kazimierz R"8piński 

Brygadier sceny - Franciszek Stachowiak 

Swiatło 
Roman Hermanowski 
Michał Kł"8m 

(zastąpić go mogą... schodki i kotary) - ale żaden z nich, 
chcąc ujrzeć realizację swoich scenicznych marzeń, nie mo
.t.e się obejść bez aktora. A więc: vivat aktor, główny do
stawca teatralnych wzruszeń, pierwsza osoba dramatu!. 

Kim są aktorzy? Ludzie mali duchem zarzucają im prze
wrażliwienie, przerost ambicji, małostkowość, omal dzie
cinną łapczywość na pochwały, burzliwe „odruchy warun
kowe" na każde złe słowo krytyki, czasem histerię. Wszyst
kie te cechy jednak - jeżeli istnieją naprawdę - trzeba 
im wybaczyć w imię wyższych racji, którym służą z im
ponującą, zaciętą wytrwałością. To ludzie, którzy co wie
czór odkryw:iją nam świat sztuki. Aktor jest - by użyć 
porównania ze świata techniki - jak. radar. Musi być nie
słychanie uczulony na wszystkie, najbardziej utajone prą
dy i drgania, które przenikają świat. Aktor bez tej, iry
tujących niektórych, nadwrażliwości jest pusty i martwy. 
Aktor, który się nie kłóci, nie obraża, nie „histeryzuje" -
rzadko stworzy wielką rolę. Stąd tyle kłopotów w teatrze 
z wybitnymi aktorami, kłopotów, które w ostatecznym bi
lansie sowicie się opłacają zarówno dyrekcji, jak i pu
bliczności. 

O Leonardo, po co się tak trudzisz? Te słowa wielkiego 
artysty przychodziły mi tyle razy na myśl w czasie prób 
przedpremierowych. Gesty tyle razy powtarzane, słowa wy
powiadane w tylu tonacjach i odcieniach - dopóki nie 
stanie się coś niepojętego, nieuchwytnego: oto w owym 
młynku, z powtarzanych gestów i słów rozbłyśnie nagle 
czyste złoto piękna i prawdy. Oto aktor natrafił na wła
śchvy trop, rozpromienił się, ożywił - już go nie zgubi, 
pa scenie podziwiać będziemy gotową rolę - któż policzy 
koszta tej pracy? Po co się trudzisz, aktorze? By wymie
rzyć sprawiedliwość światu? By prowadzić nas od marze
nia do marzenia? By pomóc nam żyć - piękniej, bog~ciej, 

głębiej? 

I za ten trud, którego owoce zbieramy na przedstawie
niach - cześć, chwała i wdzięczność od publiczności, do 
której wszak ma prawo zaliczyć się także wieloletni recen
zent - kronikarz teatralnych wydarzeń. Z zakamarków 
pamięci wydobywam zamglone już obrazy setek ról, tłum 
postaci scenicznych, życie szczecińskiego teatru w XV-leciu. 
Iluż przewinęło się przez nasze sceny wybitnych aktorów, 
ileż poznaliśmy kreacji na wielką miarę! Ileż zawdzięcza

my im wzruszeń, ile bogatych barw wniosły do naszego 
życia! 

A więc: vivat aktor, niech żyją radują nasze oczy 
i serca aktorzy, bo oni są w teatrze najważniejsi. 

FELIKS JORDAN 



PIERWSZY DZIE:N WOLNOSCI 

Nie upłyną! jeszcze rok od położenia ostatniej kropki na 
autorskim rękopisie, a oto już dziś wyrosła wokół tej 
sztuki legenda. „Pierwszy dzień wolności" Leona Krucz
kowskiego jest bowiem dramatem niezwykle kontrower
syjnym, wywołującym nie tylko polemiki, lecz również, 

obok odmiennych, niemal wykluczających się sądów kry
tycznych, także plotki. Dotyczą one prawie wszystkich ele
mentów utworu: jego struktury, formy, jego filozoficznej 
treści poznawczej, a nawet kształtu krajowej prapremiery 
w warszawskim teatrze „Współczesnym". 

Zastanówmy się przez moment nad poszczególnymi za
gadnieniami. 

I. 

Tzw. „sprawa niemiecka" jest jednym z częstokroć w to
ku dyskusji podnoszonych problemów sztuki. Dyskutanci, 
prawdopodobnie zafascynowani poprzednimi utworami sce
nicznymi Leona Kruczkowskiego, skoro tylko dostrzegli na 
scenie więcej niż jedną postać Niemca, uwierzyli, że i tym 
razem autor zechce wypowiedzieć się na ten temat. Zro
zumieli, że ktoś, kto choćby w ogólny sposób podnosi za
gadnienie p o 1 s k i e j wolności, z konieczności musi o tę 

niemiecką sprawę zahaczyć, musi się na jej temat w spo
sób pryncypialny wypowiedzieć. 

Myślę, że popełniono tu błąd podwójny. W nowej sztuce 
Kruczkowskiego nie ma mowy o p o 1 ski ej wolności, nie 
ma też w sztuce s p r a w y n i e mi e c k i e j. Owszem -
są tu Niemcy - Inga, Doktor, Luzzi, stary Grimm -
wszakże funkcja dramatyczna tych postaci jest zupełnie 

inaczej określona, niż to się zwykło w prasie kulturalnej 
mówić. Mianowicie ta grupa Niemców należy do zespołu 

czynników, określających sytuację dramatyczną, w jakiej 
znaleźli się oficerowie, wracający z oflagu (są oni więc 

;raczej elementami ekspozycji), a dopiero w drugiej kolej
ności sami określają swoją postawę wobec zmian, jakie 
zachodzą w ich życiu. Nie cierpieli hitleryzmu (nawet 
Inga - jak słusznie zauważył w „Teatrze" Edward Csato), 
i oto znaleźli się w nowej sytuacji: nie ma już Hitlera, SS,_ 

Gestapo. Ale nie ma też Niemiec - do ich miasteczktl. 
wchodzą nowi władcy, Polacy. Jest to sytuacja podwójnie 
trudna, wymagająca wyboru postawy wobec większego ze
społu okoliczności: wobec zmiany w ich bycie narodowym, 
oraz wobec zmiany, wypływającej z faktu odejścia w prze
szłość reżimu faszystowskiego. 

Inga jest tu postacią niezmiernie charakterystyczną, 

i bardzo - trzeba to przyznać - wnikliwie przez autora po
traktowaną. Rozczarowana i zmęczona, mimo ledwie ukończo
nych dziewiętnastu lat życia, klęski hitleryzmu nie przeżywa 
tragicznie. Może nawet cieszy się z tego? Może z utęsknieniem 
oczekiwała szans życiowych, jakie przyniesie ze sobą upa
dek faszyzmu? - Ale w momencie uwolnienia od bru
natnej zmory, spotkała ją krzywda, i na skutek tego prze
życia Inga uświadamia sobie prawdę o wiele bardziej 
tragiczną od tej, jaką być może była dla niej konstatacja 
upadku ojczyzny .Uświadamia sobie prawdę - od której 
najchętniej · chciałaby uciec - że mianowicie świat, którym 
pogardzała, który nie był jej światem, przecież należał do 
niej, „był mój", jak powiada. - Dla nieledwie dziecka ta 
tragiczna sprzeczność będzie trudna, może wręcz niemo
żliwa do przezwyciężenia. Czy wobec tego pozostaje je
dynie realizacja pierwszej, skrajnej myśli o samobójstwie? ... 

Druga niemiecka dziewczyna - Luzzi, siostra Ingi. Jej 
osobowość łatwiej określić na tle obrazu Ingi. Atmosfera 
ostatnich dni trzeciej rzeszy sprzyjała procesowi unieważ
niania norm . moralnych, sprzyjała wzrostowi nastrojów 
z jednej strony pełnych cynicznego hedonizmu, z drugiej 
pełnych poczucia bezsensu życia, nieważkości norm mo
ralnych. Wybór Luzzi jest łatwy i oportunistyczny, jest on 
drugim biegunem tragicznego kroku Ingi. 

Inna jeszcze myśl narzuca się przy rozważaniu postaci 
Niemców w nowej sztuce Kruczkowskiego. Oto wachlarz 
zaprezentowanych przez autora typów nie wydaje się być 
zestawem reprezentatywnym dla narodu niemieckiego z lat 
1933- 1945. Między innymi z tego także względu trudno 
mówić o pro b 1 em ie niemieckim w „Pierwszym dniu 
wolności". 

II. 

Pojawia się więc pytanie najwazmeJsze: jeśli nowa 
sztuka Kruczkowskiego nie podejmuje ani problemu po 1-
s k i e j wolności, ani, przy okazji problemu niemieckiego, 
czymże się ona w istocie zajmuje? Bohaterowie „Pierw
szego dnia wolności" noszą przecież kostium polskiego ofi
cera, znajdują się w jednym z miasteczek Ziem Zachod
nich, są w końcu Polakami. 



O uniwersalności względnie partykularnym ograniczeniu 
dzieła sztuki świadczy ranga podjętej problematyki moral
nej i filozoficznej. W przypadku oglądanej dziś sztuki nie 
ma mowy o jakimś dobrowolnym ograniczeniu się do spraw 
małych i niepowtarzalnych poza politycznymi granicami 
jednego kraju. Grupa oficerów, opuszczających oflag po 
pięcioletniej niewoli, staje wobec sprawy po wszech n e j 
zawsze i wszędzie aktualnej. Wobec sprawy wolności. ' 

Dla człowieka myślącego i świadomego, wolność, dana 
mu przez sam fakt formalnego wyzwolenia ze stanu przy
~uso~ej bezwolności, nie jest jeszcze rzeczą ostateczną 

l skonczoną. Przeciwnie - tak pojęta wolność jest ledwie 
początkiem skomplikowanego procesu wewnętrznego, któ
rego efektem powinien być akt wyboru. Wyboru wobec 
życia, wobec możliwości jakie się otwierają. 

W konkretnej sytuacji „Pierwszego dnia wolności" bo
hater sztuki, Jan, może wybierać między ślepą, bezwzględ
ną nienawiścią, a rozumną, dociekliwą roztropnością, mię

dzy ryczałtowym potępieniem a niemal chrześcijańską mi
łością dla łotra, między„. - Wiele jest tych dróg i trudno 
je tu wyliczać. Trudno choćby z tego względu, że życie 

nie jest tak proste, jak słowo; które się przelewa na pa
pier. Zresztą - i wywód autora idzie w kierunku wyka
zania nam, że sam akt wyboru, mimo pozornej łatwości, 

bynajmniej nic jest rzeczą łatwą i prostą. Przeciwnie. A na 
dodatek - decyzja pierwsza, już będąca samookreśleniem 

się, pociąga za sobą konieczność wciąż nowych i innych, 
wymaga nieustannej czujnosc1 i odwagi spoglądania 

w twarz skutkom własnego wyboru. 

Z powyższego mogłoby wynikać, że marksista Krucz
kowski przyjął punkt wyjścia i tok dowodzenia, właściwy 
filozofii sartrowskiego egzystencjalizmu i że zadowoli! się 

nim całkowicie. W rzeczywistości tak jednak nie jest. 
Kruczkowski przyjął wprawdzie trudną platformę swego 
ideowego przeciwnika, ale, będąc w zgodzie z prawidłami 
ż Y ci a, dowiódł mu, że nawet po dokonaniu jednorazo
wego aktu wyboru, człowiek nadal jest panem swojej 
wolności. że nie jest on niewolnikiem swego wyboru 
w tym sensie, iż konsekwencje jednego kroku mogą nad 
nim ciążyć jak nieustanne, prowadzące do zguby fatum. 
Jan nie stracił możności wpływania na kształt swego po
stępowania, nie jest niewolnikiem gestu, z jakim wystąpił 
wobec Ingi - zabija ją, gdy zachodzi tego potrzeba. 

Wniosek, iż człowiek jest istotą o wiele bardziej wolną 
niż model, ukuty przez filozofię rozpaczy, jest wnioskiem 
optymistycznym. świadczy on o społecznej adaptalności 

tak mało wciąż jeszcze znanego socjalitycznego humanizmu. 

Tak więc zgodnie z tym, co podkreślilem na wstępie, 

„Pierwszy dzień wolności" nie jest wyłącznie sztuką po I
sk ą. Jest on przede wszystkim artystyczną repliką na tak 
modną dziś filozofię bezwoli człowieczej, repliką skuteczną 
i przywracającą wiarę zarówno w sens życia, jak i w po
trzebę aktywnej wobec niego postawy. „Pierwszy dzień 

wolności" jest więc dziełem artystycznym o walorach ogól
noludzkich. 

III. 

Jeden z polskich pisarzy powiedział niedawno w wy
wiadzie prasowym, że „Pierwszy dzień wolności" jest wy
parzeniem literackim roku 1959. Na ocenę tą, zgadzam się 
z nią zresztą, składają się nie tylko wartości filozoficzne 
utworu. Te są bezsporne ... 

Na pierwszy rzut oka wrażenie nie jest zbyt wielkie, 
powiedziałbym: nowa sztuka Kruczkowskiego nie uderza 
widza formalnym nowatorstwem. Dopiero powolna i wni
kliwa analiza filozoficznej zawartości utworu pozwala do
strzec coś, co najogólniej nazwałbym próbą połączenia 

teatru dyskursywnego z doświadczeniem sceny dramatycz
nej, stwarzającej realistyczną iluzję życia. Są w „Pierw
szym dniu wolności" partie, kiedy bohater mówi do widza 
językiem wykładu filozoficznego, a zaraz obok znajdujemy 
sceny o niezwykłym napięciu dramatycznym. 
Między tymi dwoma planami zachodzi ścisły związek, 

niekiedy trudno nawet dostrzec, jak z upływem akcji na
kładają się one na siebie i jak się uzupełniają. W rezul
tacie choć teatralna sugestywność finału jest ogromna (jest 
to więc najbardziej tradycyjna teatr a 1 n ość), to prze
cież z drugiej strony odczuwamy go jako ostateczną, zde
cydowaną i męską fermatę w długim, ciągnącym się od 
początku sztuki monologu wewnętrznym bohatera. Finał 

jest odpowiedzią na wahania, na kontrowersje różnych po
staw i prób określenia się. W tym momencie obie płasz

czyzny sztuki zlewają się w organiczną całość, zamykając 

miejsce dla deklaratywnych wstawek ideologicznych czy 
politycznych. I mimo, iż ze sceny ani razu nie pada slo
gan polityczny czy jakaś deklaracja ideowa, rozumiemy, 
że sztuka Kruczkowskiego jest politycznie i ideowo zaan
gażowana po stronie socjalizmu. 

MICHAŁ MISIORNY 



SPRAWY TEATRU W SEJMIE 

Na marcowym posiedzeniu Komisji Kultury i Sztuki 
w Sejmie wywiązala się szeroka dyskusja na temat roli 
i zadań teatrów w Polsce. . 

Omówiono szereg spraw najbardziej istotnych dla roz
szerzenia zakresu oddziaływania teatrów. Dyskutowano 
o sposobach, które wpłynęłyby na zmianę struktury socjal
p.ej widzów. Duży nacisk położono na szeroką propagandę 
i popularyzację wystawianych sztuk, celem zdobycia no
wego widza t eatralnego, przede wszystkim ze środowisk 

robotniczych. Podano też szereg wytycznych dla przeana
)1.izowania polityki repertuarowej i ustalenia odpowiednich 
kryteriów wyboru sztuk, co łączy się bezpośrednio z po
przednią kwestią. 

Posłowie poddali szczegółowej analizie rozwój życia tea
tralnego w Polsce, zastanawiali się też nad usunięciem 

zasadniczych bolączek i trudności jak np.: spadek frek
wencji w teatrach, niewlaściwe zrozumienie rentowności 

w zakresie usług kulturalnych itd. 
Komisja uchwaliła dwa dezyderaty. W pierwszym z nich 

zwraca się do Ministerstwa Kultury i Sztuki, aby nie
zwłocznie podjęło ono w porozumieniu z CRZZ kroki ma
jące na celu podniesienie frekwencji w teatrach i zmianę 
struktury socjalnej widowni. W drugim dezyderacie pod 
tym samym adresem Komisja zwraca się o rozpatrzenie 
celowości rozpisania konkursu na sztukę teatralną o tema
tyce związanej z Tysiącleciem Państwa Polskiego. 

Poniżej cytujemy fragmenty, lub krótkie streszczenia 
najciekawszych wypowiedzi poszczególnych posłów. 
Poseł Leon Kruczkowski - „Teatr nasz pozostał 

wierny tradycjom humanistycznym i postępowym. Analizu
jąc repertuar naszych scen - od teatrów stołecznych aż do 
najmniejszych, prowincjonalnych, stwierdzić należy, iz 
oderwały się one od przedwojennego schematu teatru ko
mercjalnego. Teatry okresu powojennego mają dużo więk
sze ambicje artystyczne. Osiągnięcie to t rzeba zaliczyć do 
bezspornych i świadomych sukcesów naszej polityki kul
turalnej". 
Następnie poseł Kruczkowski zwrócił uwagę na koniecz

ność ustalenia właściwych proporcji między repertuarem 

polskim i zagranicznym. Jeszcze w roku 1950 na 320 pre
mier, teatry nasze dały 200 premier z repertuaru zagra
nicznego, nie wyzyskując często w dostatecznej mierze dra
maturgii radzieckiej i krajów obozu socjalistycznego. 
W roku bieżącym teatry nasze dadzą 430 premier przy za
stosowaniu, wobec zaznaczającego się spadku frekwencji 
w teatrach, szybszej rotacji sztuk. 

.,163 premiery - oświadczył poseł Kruczkowski - to 
premiery sztuk polskich. Obserwuje się poważną zmianę 
na korzyść sztuk współczesnych. W repertuarze obcym ze 
sztuk zachodnich dominują pozycje o charakterze postępo
wym. Poważny jest również wzrost udziału klasycznych 
i współczesnych sztuk krajów socjalistycznych, wzrasta 
udział klasyki światowej." 

Współczesnej polityce repertuarowej naszych teatrów 
przyświecać winny następujące kryteria wyboru: 

wybór sztuk o treściach postępowych i humanistycz
nych, reprezentujących wychowawcze i kształcące wa
lory, poszerzające horyzonty intelektualne; 
wybór sztuk ideowych, zaangażowanych społecznie, po
dejmujących ważkie problemy aktualne; 
wybór sztuk dyskusyjnych lub obojętnych ideowo, ale 
przedstawiających poważne problemy artystyczne; 
nie dopuszczenie na sceny sztuk o wymowie antysocja
listycznej . 

Poważne zadania przypadają repertuarowi rozrywko
wemu. Przyjmuje się z góry założenie, że sztuki tego ro
dzaju nie pretendują do wielkich wartości artystycznych 
czy ideowych, ale spełniają poważne zadanie społeczne -
dają rozrywkę widzom. Teatry powinny mieć jednak am
bicję wychowywania widzów, poprzez odpowiedni dobór 
repertuaru, który podnosiłby poziom kulturalny publicz

ności. 
Poseł Jerzy Z a w ad z ki zastanawiał się czy nie na

leżałoby umożliwić Teatrowi Współczesnemu i Teatrowi 
Dramatycznemu w Warszawie specjalizacji w wystawia
niu eksperymentalnych, dyskusyjnych sztuk europejskich. 

Poseł W i 1he1 m Szewczyk podkreślił między innymi 
rolę recenzji teatralnych w prasie codziennej. Okazuje się, 
że na prowincji każda sztuka, która nie była recenzowana 
w prasie, obojętnie źle czy dobrze, musi zejść z afisza po 
kilkunastu dniach. Stąd apel (poparty przez paru innych 
mówców) o szersze niż dotychczas rencenzowanie sztuk 
teatralnych. 

Poseł Bolesław Drobne r jest przeciwny tworze
niu teatrów elitarnych, czy też teatrów dla określonej pu
bliczności. Mówiąc o kryzysie repertuaru współczesnego 



twierdzi, że wspólczesna twórczość dramatyczna polskich 
pisarzy jest, niestety, dość uboga. 
Poseł Lu c j a n Slow i k oświadczył - „Prowincja 

czeka na teatr - jeśli nie stać nas w chwili obecnej na 
budowę licznych nowych sal teatralnych w małych miej
scowościach, należy propagować ideę budowy teatrów let
nich." 
Poseł Stef a n G o ł ę bi owski - „Należy przemy

śleć ponownie, dyskutowaną przed kilku laty sprawę „tea
tru na kółkach", czyli teatrów objazdowych, posiadających 
własną scenę." 

Poseł Eu gen i us z Aj n en ki e 1 - widz stal się bar
dziej v.-ybredny. Wysoka frekwencja w teatrach lat powo
jennych, była wynikiem głodu teatralnego, jaki odczuwało 
społeczeństwo po latach okupacji. Tak jak w innych dzie
dzinach życia i w teatrze nastąpiło pewne nasycenie. 
Reasumując - posłowie wykazali znakomitą znajomość 

spraw Teatru; w nikliwa analiza najistotniejszych zagad
nień, doprowadzi ła do wysunięcia szeregu projektów oraz 
wytycznych, które są dla nas, ludzi teatru, niezwykle waż
nym materiałem i cennym poparciem w walce o nowego 
widza. 

D.P 

Dom Hand/owy „Delikatesy" 

Szcze cin, Al. Wojska Polskiego 52, telejon 46-91 

Pole c a : 

Codziennie świeżo paloną kawę 

Artykuły kolonialne 

Owoce 

Wyroby garmażeryine 

Wędliniarskie 

Cukiernicze 

W sprzedażł} znajdują się arlł}kUłłJ dobre ; 
jakości. 

PolecamłJ swoim klientom z..aopatrł}wanie się 

w nasz.ej filii „Delikatesł)" na S. D. M., prZłJ ul. 

Jedności Narodowej, nr tel. 26-53, oraz. w pawilo

nie „Delikatesów" przłJ ul. Krz.ł}woustego, w samo
obsłudze i w stoiskach usługowł}ch, nr tel. 70-28 
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