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LEON KRUCZKOWSKI 

Z NOTATNIKA 
Dramaturgia naszych czasów - czymże ona być powinna? Czy nie 

sztuką prowadzenia sporu, sporu ideowo-moralnego między · h umani
stycznymi uczuciami człowieka a prawami hi storii, które są pra
wami walki czyli prawami ostrych podziałów? A jeśli tak, to co 
powinno być - w dramaturgii - „metodą" tego sporu? Myslę, że 

przede wszystkim wynalazczość sytuacyjna. · Chodzi o sytuacje takie, 
w których uczciwi, ideowi ludzie stają naprzeciw siebie jako przeciw
nicy i spostrzegają nagle, że są nieuchronnie skazani: jeden na zada
nie, drugi na odebranie ciosu - politycznego, moralnego, a niekiedy 
również fizycznego. Taką wynalazczością błysnął na chwilę np. Wajda 
w „Popiele i diamencie" rozgrywając zabójstwo Szczuki w braterskim 
niemal uścisku mordercy i jego ofiary. 

W moim scenopisarstwie najczęściej (w „Odwetach", w „Niemcach", 
w „Pierwszym dniu wolności") niepokoją mnie takie właśnie zdarze
nia ideowo-moralne. Są to zdarzenia o wiele częstsze niż się wydaje 
-- właśnie w okresach wielkich konfliktów zbiorowych: wojny, rewo
lucji, kiedy prawa historii działają najpowszechniej i najbardziej dra
matycznie. Są to zdarzenia o w iele głębiej obnażające naturę ludz
kich sporów niż to jest możliwe w starciach, w k tórych przeciwnicy 
nie widzą swoich twarzy, lecz jedynie barwy swoich znaków. 

Nie chcę przez to powiedzieć, że barwy nie mają znaczenia. Od 
lat ukochałem jeden określony kolor. Rzecz przecież w tym, że właś
nie najbardziej jednocząca ideologia zaczynać musi od ostrego zaryso
wan_ia podziałów. Dopóki jednak „po drugiej stronie" stoi postać bez 
twarzy albo z twarzą kanalii, nie ma jeszcze miejsca na dramat, tzn. 
na coś więcej ponad zdarzenia fizyczne. 

Wielki spór ideowo-moralny naszych czasów jak misteria dla 
ówczesnej dramaturgii zakładać musi nie tylko sprzeczne racje, 
ale i ludzkie oblicza partnerów. 

Słowo wolność - czyż w wielkim sporze naszych czasów nie jest 
ono jednym ze słów najczęściej i najdwuznaczniej używanych? 

Wolność - bożyszcze o dwóch twarzach, z których - jak twarz 
księżyca - znamy zawsze jedną: tę opisaną przez poetów. A przecież ... 
„Czy nie zauważyliście, panowie, że zawsze, kiedy jedni odzyskują 
wolność, inni ją tracą"? Owszem, znamy tę przeklętą prawidłowość. 
\;\.-ielki spór naszych czasów toczy się m. in. również o to, żeby wy
kreślić ją z rejestru wielu podobnych „prawidłowości" ludzkiego świata. 

Cóż, że samotne, odosobnione próby łamania tej prawidłowości 
skazane są na klęskę? Jest to ten rodzaj klęsk, które torują drogę 
zwycięstwu. 

Kiedy piętnaście lat temu odzyskiwałem wolność, już na JeJ progu 
dowiedziałem się, że ma ono swoją drugą, zagadkową twarz - odwró
coną od nas i patrzącą w ciemność. A potem? Potem dowiadywałem 
się _o tym codziennie ... 

Nasza wiedza o wolności? Jest wspaniała - i zupełnie barbarzyńsk.a 

LEON KRUCZKOWSKI 
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JAN KOPROWSKI 

OD NIEMCÓW 
DO PIERWSZEGO DNIA WOLNOŚCI 

O powodzeniu Niemców Leona Kruczkowskiego, poza wszystkimi 
walorami przyznawanymi temu najlepszemu dramatowi Polski powo
jennej, zadecydował przede wszystkim problem. Nasze sąsiedztwo 
z Niemcami, tysiąc lat stosunków, w których więcej było wojen i nie
zgody, niż przyjaźni i pokoju, sprawiają, że „zagadnienie niemieckie" 
zawsze jest w życiu polskim aktualne i wciąż może liczyć na żywe 
z'.1in~eresowanie społeczeństwa. Pamiętamy jak gorące dyskusje w pra
sie 1 poza prasą wywoływały przedstawienia Niemców na licznych 
scenach krajowych. Oczywiście, w sukurs temu problemowi przybyła 
~orrr:a dram'.1tu. Niemcy są utworem doskonale zbudowanym, o umie
Jętme rozlozonych akcentach napięcia i dobrze poprowadzonej akcji 
od ekspozycji poprzez rozwój i kulminację aż do rozwiązania. W Pierw
szy~ dniu wolności Kruczkowski powrócił do tego tematu, a raczej 
podJął go na nowo. Powiedziano gdzieś kiedyś, źe każdy pisarz ma 
jakiś problem obsesyjny, który nie daje mu spokoju. Myślę, że i tutaj 
mamy z czymś podobnym do czynienia. 

Nie jest to obsesyjność natrętna, o znamionach chorobowych. Sło
':"a. „obses~jność" uż!wam niejako zastępczo. Kruczkowski po prostu 
swiadomy_ Jest tego, ze „pro~lemu niemieckiego" nJe moźe ominąć pol
s~a . publ1~7styka, . P?lska llteratura, polska dramaturgia. Wziął na 
s1~bie częsc tego c1ęzaru. Jest uprawniony, by ten ciężar podjąć. Zna 
~ie.mcy: ludzi, kraj, jego historię. Niemcy były wydarzeniem w naszym 
zyciu teatralnym. Wydarzeniem jest również Pierwszy dzień wolności. 
I w tym dramacie odezwały się echa dramatu poprzedniego. Może nie 
tyle w wątkach, ile w niektórych postaciach. 

Doktór w Pierwszym dniu wolności jest krewnym profesora Son
nenbruch'.1 z Niemców. Jak ta~ten, ma poczucie swego oóowiązku, 
Jest sumienny, akuratny, rozmiłowany w swojej pracy i w swoim 
zawodzie. Nie wdaje się w tak charakterystyczne dla pewnej kategorii 
inteligencji niemieckiej roztrząsania polityczne, chce być zdala od po
lityki,,_ poza nią. Ale właśnie polityka wkracza w życie obu: i pro
fesora 1 Doktora. Obu im udziela gorzkiej nauki, karze za próbę umycia 
rąk. 

Inga w . Pie~wszyrr: dniu wol~ości i:na w sobie wiele z Berty Son
nenbruch ~ L~esel:. łak one, mena widzi wszystkiego, co żyje poza 
obręberr; mem1eckosc1. Jest zajadłą nacjonalistką, wierzy święcie we 
wszystkie, nawet te najgorsze hasła szowinizmu i faszyzmu niemiec
kiego. 

Do Pi~rwszego _d~ia wolności wprowadził Leon Kruczkowski gru
pę Polakow - Jencow z oflagu. W Niemcach konflikt rozgrywa się 
przede. ~sz.v:stJ:im V: ł?ni~ rodziny niemieckiej, tu w Pierwszym dniu 
wolno.s.c1„ wi?zrmy Jaki uzytek z tego pierwszego dnia wolności chcą 
uczyi:ic. Jed?i (Polacy) . i drudzy (Niemcy). Widz, który obejrzy przed
~tawieme, Jedno poJ_mie na pewno: jak trudną rzeczą jest wolność 
i Jak. trudno dokonac wyboru w tym, co ta wolność człowiekowi ofia
row uJe. 
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Inga korzysta z wolności w ten sposób, że pomaga faszyzmowi 
sama strzela z wieży kościoła do ludzi uważanych przez nią za 

wrogów. Jej siostra Luzzi wolność pojmuje jako pozbycie się działania 
hamulca moralno-obyczajowego. Ich ojciec, Doktór utożsamia wolność 
z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku zawodowego. 

Przed o wiele trudniejszym zagadnieniem staje grupa oficerów pol
skich, którzy zza drutów oflagu wydostali się, po pięciu latach zam
knięcia, na wolność. W dalszym ciągu są na obcej ziemi, otoczeni 
ludźmi, którzy uważają ich za wrogów i których oni za takich uwa
żają. Swoich problemów wolności nie JDOgą rozegrać we własnym 
kraju, na własnej ojczystej ziemi. To jest ta dodatkowa trudność, któ
ra ich postanowieniom i poczynaniom przydaje swoistego zabarwienia. 

Jakże łatwo, na pozór, znalazłszy się w obcym, opuszczonym do
mu - splądrować go, zniszczyć, „odegrać się" na wrogach, jako że 
jest to dom niemiecki. Jakże łatwo, na pozór, spotkawszy w tym do
mu młode dwie dziewczyny - „odegrać się" na nich, jako że są to 
dziewczyny niemieckie. 

Wolność to nie tylko rzeczy wielkie: ojczyzna, rewolucja, walka. 
Vłolność, to codzienność, chwila powszednia, która stawia nas oko 
w oko z tysiącem pokus, możliwości, propozycji. Człowiek wolny może 
wybrać wszystko. A właśnie: czy może? Czy powinien? Czy musi? 
I czy to właśnie jest wolność? Czy wolność oznacza, że mogę robić 
co zechcę? 

Wolność moja nie może być zdobyta i utwierdzona kosztem cu
dzej . Nie, chodzi przecież o wolność wśród ludzi, wolność z ludźmi, 
przez ludzi i dla ludzi. O wolność społeczną, narodową, intenacjona
listyczną. 

Chodzi, krótko mówiąc, o wolność w warunkach skonkretyzowanych 
społecznie i historycznie. O dobry użytek z tej wolności przez czło
wieka, który zna jej cenę i wie, jak się za nią płaci. Chodzi o wol
ność jednostki i wolność zbiorowości. 

Materiału do rozmyślań nad tymi problemami dostarcza nowa 
sztuka Leona Kruczkowskiego. Zagrana w Warszawie i na Wybrzeżu, 
wchodzi obecnie na sceny wielu innych teatrów w naszym kraju. 
Stanie się ona tematem roztrząsań publicznych na łamach prasy 
i w dyskusjach. Będzie również przedmiotem rozważań każdego z nas 
na własny użytek. Gdyż wolność jest rzeczą wspaniałą i trzeba umieć 
z niej korzystać. 

JAN KOPROWSKI 

KAROL BOROWSKI 

TAK ZWANE 
„ WARUNKI OBJEKTYWNE" 

Jestem z pokolenia, co przetrwało kilka kataklizmów, które burzyły 
spokój, uniemożliwiały pracę, niszczyły zamysły twórcze. Rewolucja 
1905 roku zaskoczyła mnie jeszcze na ławie Szkoły Dramatycznej. 
Związane z nią nadzieje szybko się rozwiały pod uciskiem rządów 
carskich i ich rodzimych popleczników. Przyszła wojna europejska, 
a le ta, mimo wstrząsów, nie zahamowała pędu do teatru i pracy z nim 
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związanej . Później - nieszczęsna , bezrozumna wyprawa na Kijów, 
która nas, młodych, wykoleiła na długie, długie mies iące i wreszcie 
cios n ajstraszliwszy w postaci inwazji hitle rowskiej. 

Jak w takich warunkach kształtował się pion moralny człowieka 
teatru w Polsce, na j aką odporność zarówno fizyczną, jak i nerwową , 
na leżało się zdobyć, żeby, boda j częściowo, zrealizować w pracy to 
wszystk o, do czego , zdawało m i się , zostałem powołany? 

Mówię tu o ograniczonym zasięgu własnych zainteresowań , ale 
sprawę należy uj ąć szerzej i głęb ie j . 

Człowiek wchodzi w życie pełen dobrej woli, świadomy zadań, 
jak ie winien spełnić, uzbrojony myślą o czynie, który ma zrealizować , 
gotowy do ofiar dla sprawy, której służy i nagle„. wstrząsy , nieza
leżne od jego woli, od drogi j aką sobie nakreślił, burzą wszystkie za 
mier zenia, paraliżują myśl twórczą, n iweczą t o, co miało być zadaniem 
c~.łego życia ... 

Otóż, owe „waru nki obiektywne" i ich stosunek do człowiek;i 
i człowieka do nich stanowią przewodnią myśl Leona Kruczkowskiego 
w jego sztuce „Pierwszy dzień wolności". Wojna, ten najstraszniej
szy wróg wolnego człowieka , nieprzy jaciel, godzący w samą isto tę je
go życia, burzy, para li żuj e, a jak często niweczy najbardziej wzniosłe 
mor alno-etyczne predyspozycje, które są, a raczej być powinny, isto
tą jego natury, j eś li pragnie nazywać się człowiekiem. 

Sztuka Kruczkowskiego jest ambitnym i pełnym siły protestem 
przeciwko wojnie! Spotkałem się z twierdzeniem jednego z Kolegów: 
„W tej sztuce tyle pesymizmu"... Przekonywałem go i przekonałem, 
że jest wręcz odwrotnie. Protest przeciwko wojnie, przeciwko wszyst
kim jej nieszczęsnym następstwom, jak paczenie charakterów ludz
k ich, burzenie dróg nakreślonych przez ambicję i aspirację , świado
mość katastrofy w postaci śmierci nie tylk o biologicznej, ale przede 
wszystkim moralnej - człowieka, który przecież został stworzony do 
wchłaniania i potęgowania radości życia - to wszystko znalazło głę
boki wyraz w utworze naszego czołowego dramaturga. 

Bez tyrad, piętnujących groźbę wojny , bez szablonowych kontrastów 
w ujęciu postaci czarnych i bialych - zwolenników i antagonistów 
wojny - a więc bez tego wszystkiego, co już od dawna szeleści pa
pierem i skłania widownię do obojętności i nudy w stosunku do czę
stokroć w literaturze powojennej powtarzającego się motywu, dał 
Kruczkowski zróżnicowane postacie swoich bohaterów, którym z całą 
śmiałością przeciwstawił świat inny, świat ludzi żywych, mają
cych swoje pragnienia, swoje tęsknoty, słowem - wlasne indywidual
ne życie. 

Precz z wojną 1 Dlugotrwały pokój ureguluje sprawy sporne i da 
możność jednostkom żyć normalnym życiem, a indywidualnościom 
twórczym stworzy możliwości pełnego rozwoju darów, jakimi obdarzy
J;o. ich natura. 

Sztuka Leona Kruczkowskiego jest sztuką socjalistyczną, bo jest 
próbą walki o lepsze jutro człowieka. 

KAROL BOROWSKI 
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Leon Kruczkowski 

PIERWSZY DZIEŃ WOLNOŚCI 
sztuka w 3 aktach 



LEON KRUCZKOWSKI 

PIERWSZY DZIEŃ WOLNOŚCI 

J A N 

MICHAŁ 

HIERONIM 

PA W EŁ 

K A R O L 

ANZELM 

Asystent reżysera 

AD AM N O W A KI EW I c:z 

Sztuko w rrzech aktach 

Adom Krajewicz 

Włodzimierz Panasiewicz 

Bolesław Werowski 

Józef Stylko 

Wiesław Ce/lori 

Adom Nowakiewicz 

OSOBY 

DOKTOR 

I N GA 

Włodzimierz Wyganowski· 

Małgorzato Leśniewska 

Krystyna Maciejewska 

L U Z Z I Elżbieto Kilarska 

L O R C H E N Elżbieto Zagórska 

G R I M M ogrodnik Mieczysław Mieczyński 

Reżyseria 

KA ROL BOROWSKI 

Scenografia 

WŁADYSŁAW WAGNER 



Przed stawienie prowa dzi Alfred Bodziachowski 

Opieka nad tekstem Tereso Kazonowicz 

Kierownik techniczny 

Pracownia krawiecka 

Perukarnia 
Stolarnia 
Malarnia 
Tapicernia 
Modelatornia 
Efekty świetlne 

Kazimierz Knap 

Sta nisław Bystrzycki 
Janina Niwińska 

Czesław Kociński 

Edward Wieczorek 

Edward Latacz 

Kazimierz Włodars k i 

Henryk Palacz 

Jan Słabosz 

„ Pierwszy dzień wio I n ości " 

w czasach krytyki teatral nej 

P rzez d ług ie lata n iewoli okupacy jnej myśli o pierwszym dniu 
wolności stanowiły n iewątpliwie treść najczęstszych skrytych marzeń 
doj rzałego pokolenia Polaków. Treści najróżnorodniejszych, od krwa
wych porachunków z h itlerowcami, do na jszlachetniejszych marzeń 
o nowych potrzebach przyszłe j Rzeczpospolitej. To też przyjąć można 
bez obawy o pu dło, że ten temat s tanowił kapitalne zamówienie spo
łeczne na dzieło , które by w latach póżniejszych skonfrontowało ma
rzenia z rzeczywistością. Tę potrzebę społeczną zaspokoił Leon Krucz
kowski swym dramatem „P ierwszy dzień wolności" i ten moment 
w głównej mier ze przyczynił się do niebywałego powodzenia sztuki, 
n iezależn ie od jej obiektywnych, pierwszorzędnych walorów arty
~tycznych . 

Jak słusznie bowiem podnoszą ,,Kulisy" w notatce redakcyjnej 
(I. 60): „Tak się składa, iż pierwsza nawa sztuka Kruczkowskiego 
(„Pierwszy dzień wolności") grana jest z ogromnym powodzeniem 
w Warszawsk im Teatrze Współczesnym przypadkowo (czy istotnie 
przypadkowo? uwaga r ed.) w okresie, w którym 150 miast polskich 
zWarszawą na czele święci 15-lecie swego wyzwolenia. 

Ten fak t czyni c iekawą sztukę autora „Niemców" jeszcze bardziej 
aktualną i bliską dla wszystkich, którzy z okazji jubileuszu wolności 
zechcą przypomnieć sobie pierwszy dzień wolności. 

Te i szereg innych okoliczności pozwoliły „Słowu Powszechnemu" 
stwierdzić , w X I! 59 r., że „Nowa sztuka Leona Kruczkowskiego 
jeszcze na d ługo przed jej premierą wywołała żywą dyskusję i na
miętne spory , k tóre zaos trzyły tylko emocje oczekiwania na jej pierw
szy kształt sceniczny ... " 

„Spory"!. Ważkie to słowo odnosiło się - jak to wykazały póź
niejsze bardzo liczne recenzje - nie tyle do kryteriów czysto literac
kich, ile do zagadnień i problematyki filozoficznych i społecznych 
poruszonych w sztuce dzieł powojennej dramaturgii polskiej. Charak
ter ystyczne, że większość recenzjii nada je „Pierwszemu dniu wolności" 
wysoką rangę literacką, jedynie na podstawie k rótkich lapidarnych 
s twierdzeń jej walorów literackich, by całą uwagę zwrócić na posta
wione przez szt ukę zagadnienia filozoficzno -społeczne I w tych wy
wodach k rytycy nasi wyka zali ogromną różnorodność interpretacyjną, 
dochodząc nierzadko do w niosków wręcz sprzecznych. 

Fakt ten tłumaczy się zresztą samym charakterem sztuki, którą 
recenzent „Trybuny Ludu" określił trafnie: „Sztuka Kruczkowskiego 
jest sztuką intelektualną, filozoficzną, aż kłębi się w niej od zwarć 
dyskusyjnych". 

Naczelny redaktor „Teatru" Csato stwierdza wręcz (Teatr Nr 3(60): 
„Co prawda wszyscy zgadzaj ą się , że problematyka sztuki jest boga
ta; natomiast w zrozumieniu samej treści zauważyłem zadziwiające 
różnice między sobą a większością recenzentów". 
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Recenzent „Nowej Kultury" (Michał Mirski IV. 60) ujął aktualną 
sytuację powstałą na tle niezwykłych rozbieżności w sposobie odczyta
nia sztuki Kruczkowskiego w trafnym tytule recenzji „Spór o sens 
„Pierwszego dnia wolności". A „Kamena", piórem Anny Tatarkie
"vicz (VI. 60) zawyrokowała: „Interpretacje sztuki Kruczkowskiego 
~ą uderzająco, niekiedy zadziwiająco odmienne. Swiadczy to albo 
bardzo żle o recenzentach, albo bardzo dobrze o sztuce". I zaraz 
w dalszym ciągu tłumaczy recenzentów, a zarazem stwierdza rangę 
utworu: „Sztuka jest w istocie bogata, złożona, daleka od uprosz
czeń, schematyzmu i łopatologii - i dlatego można ją odczytywać 
i rozumieć na różne sposoby, wysnuwać z niej różne wnioski..." 
„Pierwszy dzień wolności" wydaje mi się nie podsumowaniem dyskusji, 
ale... zaproszeniem do dyskusji... Było intencją autora, by widzowie 
dyskusję tę podjęli, rozwinęli, wzbogacili własnym doświadczeniem, 
wrażliwością i przemyśleniami..." Ilustr. „Kurier Polski" ujął zagad
nienie wyjątkowo trafnie i lapidarnie: „Wartości myślowe są naj
cenniejszym elementem każdej sztuki, tej w szczególności. .. " 

A oto kilka ogólnych wypowiedzi na temat „P ierwszego dnia wol
ności": 

Roman Szydłowski w „Polityce" (19. XII. 59) w takich słowach 
wyraża swój entuzjazm: 

„.„polska sztuka z prawdziwego zdarzenia ... dramat. który przejdzie 
do historii literatury polskiej, dzieło o problemach moralnych i filo
zoficznych godne autora „Niemców". Mówi o nich przez pryzmat 
spraw bardzo polskich i przez ludzi głęboko tkwiących w naszych 
tradycjach psychologicznych... poprzez zdarzenia ich racji z racjami 
Niemców, najbardziej niemieckich, jakich zna współczesna literatura 
polska... „Pierwszy dzień wolności rozpoczął swój zwycięski pochód 
przez polskie i zagraniczne sceny. Dobrze jest mieć świadomość, że 
nie tylko ongiś odbywały się premiery, o których pisało się póżniej 
w podręcznikach i wspomnieniach. I przyjemnie było uczestniczyć 
w pierwszym przedstawieniu nowej sztuki Kruczkowskiego, zdając so
bie sprawę z jej wagi i znaczenia w polskiej literaturze i teatrze". 

„Trybuna Ludu" (Pszcz),: „Pierwszy dzień wolności jest nowym 
triumfem pisarza. Scenicznym, artystycznym... utwór trzyma w na
pięciu także od strony fabuły w pełni dramatycznej, nieledwie sensa
cyjnej. Widz jest poruszony, wzruszony. Każdy widz ... " 

J. N. Miller tak ocenia sztukę na łamach „Głosu Pracy": Oczeki
wana z wielkim zainteresowaniem nowa sztuka Leona Kruczkowskie
go nie zawiodła pokładanych w niej nadziei... Sztuka świadczy o pew
nej ręce i wysokiej klasie rzemiosła artystycznego autora, głębokiej 
analizie psychologicznej, prawdziwości i plastyce postaci; dialog toczy 
się wartko jak naoliwiony, bez przeszkód i zahamowań i mimo pew
nych dłużyzn (zwłaszcza w opowiadaniu Anzelma) przykuwa uwagę 
widza od początku do końca. Cała galeria zindywidualizowanych 
i świetnie zarysowanych postaci, skupiająca uwagę widza intryga i ży
wa po dziś dzień problematyka wolności - czynią z tej sztuki.... sen
sację kulturalną chwili..." 

„Wielka premiera teatralna" takim tytułem zaopatrzyło „Zycie 
Warszawy" (8. I. 60) swą pierwszą wypowiedź na temat tej sztuki, 
konkludując: „Swietna też jest dramaturgia utworu. Konflikt nara
sta żeby zresztą zupełnie nieoczekiwanie się rozładować. Nowa sztuka 

Kruczkowskiego jest wielkim wydarzeniem teatralnym". 
Nie można oczywiście pominąć wypowiedzi niektórych czołowych 

francuskich organów prasowych w związku z wystawieniem „Pierw-
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szego dnia wolności" przez Teatr Wybrzeża w Paryżu w Tea~rze Na: 
rodów: w Le Combat" pisał Marcelle Capron: „Otrzymahsmy cos 
więcej niż opowiadanie: Je~t to wiel~ie. i wz_niosłe. rozm~ślanie o pro
blemie wolności. Sztuka me ma am JedneJ dłuzyzny i trzyma nas 
w napięciu; rozdzierająca nawet w momentach wesołych,_ na. przyk.ład 
'W scenie znalezienia manekina... „W Le Monde relacJon1;1Je Po1~ot 
Delpech: „To bez wątpienia najbar~ziej interesu~ące z dzieł :vspoł~ 
czesnych jakie przedstawiono do teJ pory w Theatre des Nat10ns .. . 
i dalej po pewnych zastrzeżeniach: „widowisko jest jednak szlachetne 
i stanowi podnietę do refleksji, których brakowało w tym zbyt folklo
rycznym sezonie Teatr u Narodów". „yv Le: Parisie~ Libere'_' Georges 
Lerminier określił sztukę Kruczkowskiego Jako utwor powazny, gorz
ki i szlachetny, który zmierza konsekwentnie do. swego roz:-vi~za
nia, uwzględniając;: w odpowiedniej mierze sumiema protagomstow. 

Nie zabrakło oczywiście głosów k r ytycznych ani na łamach prasy 
francuskiej , ani polskiej. Jeśli chodzi o prasę polską zaznaczyć ~rzeb~, 
że tylko bardzo nieliczni krytycy zd~byli się na ~rud wys_zi~~iwama 
słabych - ich zdaniem - stron „Pierwszego dma. w~l~osci . . Pod
kreślić należy słowo trud, gdyż z tenoru tych wypowiedzi Jest w1doc:
ne że ich autorzy włożyli sporo wysiłku intelektualnego, by dogłębnie 
sz~kając, doszukać się momentów w których uważali za mo~liwe swo
je racje przeciwstawić racjom autora i większości recenzentow. S~c~u
ple ramy tego artykułu nie pozwalają niestety na lużne chociazby 
omówienie tych b. nielicznych wypowiedzi. 

H. M. 
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Zau iadamźa sźę P. T. Publiczność 

iż. dla w tJ go dtJ naszt;ch w i d_z ów 
Dt;rekr;a Teatru wprowadziła w na
SZ).)lll sezonie S).)Stem dostarczania 
bźletów do domu, na zamówienie 

telefoniczne. 

Zamówienia przt;jmuje codziennie 
z WJJjąthiem niedziel i świąt, Orga
nizacja widowni Nr telefonu 21-61 

w godŻinach od 900 do 1600. 

W zamówieniu telef onicznt)m na
leiJJ oodać ilość ź rodza; iądanJJch 
biletów, oraz nazw isko i ad r es. 

Zamówione bźlett) będą dostarczone 
w dniu zamówienia, najpóźniej do 

godz int) 1700. 

Za usługę dostarczenia biletów do 
domu, Teatr nie pobiera iadn).)ch 

o TJ l ·a l. 

ProsimJJ zapamiętać Nr tel.: 21-61 . 

SZTUKA W PRZYGOTOWANIU: 

Slatan Dudow i Michał Tschesno - Hell 

KELN ER HAUPTMANN Z KOLONII 

Inscenizacja i reżyseria: Scenografia: 

E d m u n d K r 0 n Jadwiga Pożakowska 

Muzyka: Józef Bok 



Zamówienia na bilety zbiorowe 
przyjmuje Organizacja Widowni 
w godzinach od 1 O -14 codziennie 
z wyjątkiem niedziel i świąt 

Telefon 21-61. 

K as v Teatr u czynne codziennie 
z wyjątkiem poniedziałków 

od godziny 12 - 19. 

Poczqtek przedstawień 
wieczorowych: 

Scena Wielka: godzina 19 
Scena Kameralna: godz. 19.!E 
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