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WYZNANIA AUTORA 

Podstawowym konfliktem mojej dramaturgii (więc 
i „Pierwszego dnia wolności"), jest konflikt tragiczny 
między humanistycznymi dążeniami i usilowaniami 
człowieka a prawami rozwoju społecznego, prawami 
historii. (Te ostatnie są w znacznym stopniu odbicien'. 
ogólniejszych praw przyrody, której częścią jest czło
wiek jako gatunek.) Prawa rozwoju społecznego, prawa 
historii są prawami walki. Niezależnie od roli pracy 
jako czynnika społecznego przeobrażariia sic; struktur 
spolecznych, rozwój ten odbywa się wśród walki i po
przez walkę - ściślej biorąc, poprzez walk~ dążącą 
do zastąpienia walki przez organizację społeczną o za
łożeniach humanistycznych. 

Sytuacja wyjściowa „Pierwszego dnia" jest jak 
gdyby sytuacją „poza walką", albo raczej sytuacją 

(pozornej) przerwy w walce. Spotykają się ludzie, któ
rych losy (niedawne i obecny) określała tocząca się 

historyczna walka z faszyzmem. O pozorności tej sy
tuacji świadczy los Ingi, stawiają~y ją w sp;:-zecznośt 

z grupą wyzwolonych oficerów. W miasteczku jest 
cicho „jak zimą w lesie", ale prawa walki działajq 

nadal. Inga jest ich kolejną ofiarą. Jan najlepiej zdaje 
sobie sprawę z konieczności przezwyciężania tych praw 
przez uczucia i działania humanistyczne. Narzuca swo
ją inicjatywę w tym kierunku. Stąd rodzi się nowy 
konflikt, między Janem a jego kolegami, w większym 
stopniu ulegającym prawom walki. Jan przyjmuje ten 
konflikt w imię „wyższego" celu - przezw:vciężania 

bardziej zasadniczych sprzeczności między sobą i Ingą, 
między swoim i jej losem. 

Akt III jest „pułapką", nie tylko w sensie niespo
dziewanego zagrożenia wolności i życia ludzi dopiero 
co wyzwolonych, ale przede Wszystkim p u ł ap k ą 
dla humanistycznej sprawy między Ja
n e m i I n g ą. Prawa i sytuacje walki wracają nie
oczekiwanie z całą ostrością. Aktywizują one nieu-
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chronnie sprzeczność, którą Jan pragnął przezwycię
żyć. Mały, osobisty „fronl" usiłowań humanistycznych 
dostaje się w sferę wielkiego frontu toczącr=j się na
dal walki, o której Jan jakby zapomniał. 

Zgodnie z prawami walki Inga podejmuje broń, po
rzuconą przez dezertera, aby zadolrnmentoY.'ać swoją 
nieprzepartą wolę wyzwolenia się z sytua:: ji czynnie, 
choć bez nadziei na skutek, przeciwstawić się losowi 
zgotowanemu jej przez prawa toczącej się w e.lki, a Jan 
staje się jej zabójcą w imię tych samych praw, które 
pragnął przezwyciężyć. 

Leon Kruczkowski 

(„Pamiętnik literacki" 1964 zeszyt 4) 

TRZY SPOJRZENIA 

Zygmunt Greń 

SPRAWIEDLIWY W SODOMIE 

Ktoś napisał, że nowy dramat Kruczkowskiego jest 
w stopniu wyższym niż poprzednie publicystyczny. 
Dobrze to czy źle? Na ogół w teatrze publicystykę tra~ 
wimy ciężko jak nieporadnie usmażony befsztyk. Ale 
czy „Pierwszy dzień" jest publicystyką? Nie zauwa
żyłem, nie zdążyłem zauważyć, tyle razy podczas 
przedstawienia czy lektury chciało mi siG spierać: 

z autorem. Podobne reak::je towarzyszą i publicystyce 
i tak zwanej wielkiej sztuce. Częściej zresztli tej osta
tniej, bo wrażliwość na publicystykę stęp i! <~ się już 

dzi.5 do ostatecznych granic, do obojętnego "''zruszenia 
ramion. Kruczkowski nie pozostawia odbiorcy obojęt
nym. Gdy przez okno widzimy, jak zamyślony filozof 
jakiś pakuje się na jezdni pod pędzące auto, pot wy
stępuje nam na czoło, chcemy krzyczeć, !;rzyczymy 
nawet - oczywiście na próżno. Tak samo zachowu
jemy się wobec bohaterów Kruczkowskiego : są żywi, 
często głupi i naiwni, nie wiedzą jak postępować, na 
oślep szukają najleps:.::ej, właściwej drogi, ch::idibyśmy 
im pomó::, dlaczegóż ten autor im nie pomaga! Może 
właśnie dlatego, że naprawdę lc-oą żywi. 

Jeśli człowieka, prawdziwego człowieka, określimy 
j&ko istotę zdolną do popełniania głupstw i za\vsze 
skłonną do stwarzania sy tuacji najbardziej nbsurdal
nych, to obejrzenie nowej sztuki Kruczkowskiego -
w której tak właśnie postępują bohaterowie - zdradzi 
no.m od razu tajemnicę niepowodzeń współczc>snej dra
maturgii. Zbyt duże poczucie nonsensu mieli autorzy , 
by pozv;o!ić swoim bohaterom na nonsensowne sytu„ 
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acje Dlatego ci ostatni byli nudni, płascy, papierowL 
cilatego nie potrafili zainteresować i poruszyć Wyo
braźni. Egzystencjaliści nie są pierwszymi, którzy od
kryli. że człowieka możemy poznać napra·~·dę tylko 
w sytuacjach krytycznych, ostatecznych, a w;ę:: z pun
ktu widzenia codzienności, prze::iętno!<ci - tylko na 
granicach absurdu. Bohaterowie Kruczkows~ieg.~ zo
stają od razu, na początku postawieni w sytuac31 ab
surdalnej, a raczej stwarzają ją sami jako ludzie obda
rzeni pełną świadomością i absolutnie wolną wolą. 

Grupa oficerów wraca z oflagu na drugi dzień po 
wyzwoleniu. Zatrzymują się w niemieckim miasteczku, 
które okazuje się zupełnie Wyludnione. I odtf1d wszys
tko się zaczyna. Każdy rozsądny i praktyczny czło
wiek powiedziałby: zjem kolację, wyśpię się i pójdę 
daleJ. Tymczasem oni wchodzą do domu i m•'Jwią: na
reszcie możemy mieszkać, możemy czuć się jak u sie
bie, nareszcie jesteśmy wolni. W równie absurdalnej 
sytuacJi znajduje się jedyny niem ie: ki człowiE'k w mia
steczku, lekarz: nie uciekł, bal się bowiem niewygód 
podróży i twierdzi, że jako lekarz właśnie tutaj może 
być ludziom najbardziej potrzebny. Istotnie, ostatniej 
nccy ci ludzi zgwałcili mu córkę. Boleje nac! tem, ale 
to nie jest w stanie zakłócić normalnej praktyki lekar· 
skiej; jedyny moment, w którym zwycięża rozsądek, 
w Jrnń:u dzievvczyna ma przecież dziewiętnaście lat. 
Ale tego trzeba było tylko polskim oficerom. Zaczęii 
uparcie nazywać dzi2wczynę „dzieckiem", a jeden 
z nich zaproponował, że zaopiekuje się rodziną do
ktora. To był Jan: marzyciel, fantasta, przebrany 
w >:kórę szlachci::a, rycerskiego, sentymentalr.cgo don

żuana. 

Poza tym Anzelm. Nagle w obozie poczuł sję wolny: 
cd żony, dzieci, troski o chleb. Zaczął czytać bezinte
resownie, uczyć się bezinteresownie, pracować bezin
teresownie. Z równie małym zainteresowaniC:'m czekc? 
na "swoją kulę". I pali to wszystko, co przez pięć lat 
napisał, stwierdziwszy, że myślenie i postępowanie lu-
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dzi jest zbyt konwencjonalne, by ktokolwiek mógł jego 
ideę jego wolności zrozumieć. ( ... ) 

.Jan, ten, który rozpoczął zaproszeniem „dzieci'' 
i zakcńczył strzałem cio Ingi, wierzy w sprawiedliwość. 
I miał nadzieję doświadczyć jej uroków pierwszego 
dnia wolności. Doświadczenie okazuje się mne. Gd~· 

strzelił, koledzy pochwalili serdecznie: po tyiu latach 
a rGka nie zadrżała, jak na strzelnicy. I to była nowa 
- może prawdziwa? sprawiedliwość: strzał Jana za 
drrnly Ingi. Oko za oko. Tym razem nie można było 
inaczej. Czy w ogóle można inaczej? Czy ku~edzy roz
sądni i cieleśni, nie mieli racji od początku? l\ jednak 
ten wariat Jan jest sympatyczny, naiwny, szczery, nie 
rozbawiony własnych racji. 

Trzeba jeszcze powiedzieć, co Jan rep! ezen tuje. 
Oczywiście w sztuce idzie o sprawiedliwoś~, o spra
wiedliwość idealnej próżni społecznej, o to, że tzw. 
normalnych stanu idealnego nikt nie potrafi osiągnąć. 
Ale autor usiłuje wmówić, że problemem jest wolnoś·~ 
i J&n ma reprezentować typ wolności humanistycznej: 
prawdzi\va wolność jest to ograniczenie się, {;wiadomy 
wybór konieczności. Oto klucz dramatu. ( ... ) 

... konflikt zaproponowany przez Kruczkowskiego 
można wytłumaczyć konsekwentnie tylko jako dramat 
sprawieC.liwości. Natomiast cała retoryka, cala publi
cyst~;ka sztuki mówi o granicach wolności. J,~st to p:-u
blem egzystencjalny, ale nie dla Jana. Nie ma dla nie
go żadnego istotnego znaczenia, jeśli chcemy uważać 
Jana za rzeczywistego bohatera sztuki. Kwestia wy
boru jaką on stawia jest czysto retoryczna. Ponieważ 
Jan - poza żądaniem idealnej sprawiediiwo~ci - nie 
potrafiłby podać żadnego motywu swej decyzji, który 
byłby godny człowieka naprawdę wolnego, idóry by 
przeżyciom obozowym nie przeciwstawiał tylko zasRd 
dobrego wychowania i konwenansu społecznego. A jed
nak Jan tak stawia sprawę i tak rozumie go Anzelm .• 
gdy zaczyna niszczyć S\.VOje rękopisy, pięć lat obozu 
traktując jako nic nie znaczący epizod. Zobowiązywał 
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przecież! Obudził tęsknotę nie do konwencji, nie do 
jarzma, ale do idealnej, niemożliwej sprawiedliwości. 
To jest głębsze, nie nazwane dno „Pierwszego dnia 
wolności". 

(W tomie „Godzina przestrogt" WL 1964) 

Józef Kelera 

DRAMAT WOLNOŚCI, 
L'RAMAT ODPOWIEDZIALNOSCI 

„Swic:t pov;inicn być zrozumiały, tak CZ)' nie? -
In[ a żąda co powiedzi kategorycznej. Chyba tak - od
po'.viada .Jan - chciałbym jednak żeby było w nim 
cośkohvick ze znakiem zapytania." 

Wszystkie wyjściO\ve pytania doty:zą tuta.i wolno
ści - nie abst r akcyjnej: tej natomiast najbardziej 
elcn:cdar nej i dopiero co odzyskanej; tej więc, która 
jest jeszcze ciągle szokiem przeżyciem i zachłyśnię

ciem. „Co do wolności, panie doktorze - powie Jan 
- n ie mamy jeszcze wyrobionego zdania." Ale są to 
już Wyjściowe założenia, racje postawy. Jest ich tyle. 
ile osób w drama cie. Każda ma swoją własną moty
wacj •:; psyc h ologiczną, swoje własne uzasadnienie 
'N l: liż:m::j i dalszej biografii bohatera, swój własny 
nawet ulda d wartości. Nie ma tu bowiem na s:enic 
ani świę ly:h, ani zbrodniarzy. Nie ma zatem rozwiązali 
z góry cczyy;:istych, wartości z góry prefer0wanych. 
Ra ::: je są sprzeczne i innorodne, wykluczają:c się i uzu
pełniające; postawy świadomie kontrolowane, określo·
ne intelektualnie i całkowicie żywiołowe; na koniec. 
m niej lub bardziej „słuszne" dla postronnego obserwa
tora, ale każda jest na swój sp:isób bardzo gruntowną 
racją osobistą, każda nosi w zanadrzu obfity autorski 
przydział subiektywnych i niebłahych uwarunkowań. 
Każda jest wreszcie skromną cząstką jakiejś ludzkiej 
prmvdy, choćby skrzywionej niemiłosiernie. 

Dwie skrajne w piątce byłych jeńców koncepcje 
wclncś:i zyskują już w pierwszej scenie kształt skon
densowanych, znaczących formuł: „C h ces 7 znaczy 
możesz" to wolność Pawła określona przez Jana; 
„m ó gł bym, ale n ie chcę'' to wolność Jana 
w jego autoreferacie. Definiowanie, precyzowanie, for
muiowanie - to akcesoria językowe nieustającej, za-
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ogniającej się dy sp u ty, którą śl edzimy niemal od 
chwili podnies ieni'.! kurtyny. Już bowiem prezentacja 
osób dramatu jest nade wszystko prezentacją postaw, 
z których, w nowej sytuacji, zrodzą s ię szybko seryjne 
starcia, seryjne dysputy wreszcie otwarty konflikt. 

Zwróćmy uwagę : dysputa jest tutaj punktem Wyj

ścia - nie klamrą, nie sposobem rozwiązania, nie prze
sianiem ideowym sztuki jak w „Odwetach" i zwłasz
cza w „Niemcach". To w dramaturgii różnica bodaj 
jakościowa. Zaciera się owa „Żeromska" , w ypreparo
wana sytuacyjnie forma dysput parami, antagoniś: i 

nie są przeciwstawieni biegunowo, jest ich wielu, są 
w szyscy razem uwikłani sytuacyjnie, sprzęgnięci psy
chologicznie na wielu płaszczyznach. Dysputa ma na
dal oczywiście swoje skutki uboczne: obciążenie di a
logu formułami jest niewątpliwie w pewnych partiacl~ 
dostrzegalne ; tu i ówdzie windowane są fo r;imły pro
ste stosunkowo myśli. Ale nie są to już ovJe fo::muł v 

gotowe, przebitkowe, rozmnożone bezosobowe; te tu-
taj jakkolwiek skrojone literacko (na ogól s!uojon1'! 
zrę:znie), rodzą się przecież autentycznie i n::i \Vłasny 

rachunek z napięcia i starcia racji, z utwierdzania sie 
myśli niegotowej. . 

Stopniowo zresztą dysputa wtapia się coraz udat
niej w sytuacje, kojarzy z konkretną i zdeterminowa
ną sytuacyjnie psychologią . W pierwszych scena::h, 
w pierwszy m nawet i drugim akcie, te poszczególm' 
elementy dramaturgii widoczne są jeszcze z osobna. 
Ale stopniowo łączą się coraz ś:: iślej - aż do całkowi
tego zespolenia w znakomitej sekwencji Jana z Ingą 
w akcie trzecim, kiedy oboje znależli się w ,,pułapce" 

i ta pułapka określa ich bez reszty: nic chcąc, wbrew 
sobie, stają się na konie: wrogami, bo tylko jednu 
z nich „ może stąd wyjść z podniesioną głową• · . Dyna„ 
mika sytuacji rozstrzyga, zamyka ostateczni€' dysput <; 
- nie odwrotnie. 

Ta surowa bowiem próba wolności, próba koncepcji 
racji jednostkowych, brutalnie skorygowanych prze<: 
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rzeczywistość, podsuwa raz po raz sytua::j<", wobec 
których wszelkie recepty są bezwartościowe, wszelkie 
kodeksy działania bezradne, wszelkie założenia mu
szą ulec rewizji, przystosowaniu, przewartośt.:iowaniu . 

Te natarczywe sytuacje, nie sklasyfikowane w tra
dycyjny m obrazie świata, te złośliwe, nieprzyzwoite 
obroty losu i zasadzki, są raz po raz wyzwaniem; 
prowokują też ciągle na nowo, niemal ze s: eny na 
scenę, do określania stanowislt - i raz jeszcze i zno-· 
wu formułowania, precyzowania. Określają także p\1 
części rodzaj dramaturgii, dyktują jej rytm. Rzec mo
żna: dramaturgia aktów prowokacji intelektualnej. 
I moralnej. Punktowane spięciami sytuacyjnymi, pod
parte psychologią, pełnią one w dyspucie wlaściw11 

funkcję efektów dramatycznych. 

Czymże jest ta sztuka, tak inna w technice od po
przednich i tak z nich organi::znie wyrastająca? Na 
pewno ciekawą próbą skojarzenia tradycyjnego dra
: ,~atu charakterów - do jej struktury prąwiązuje 

jednak Kruczkowski nadal niemałą wagę -- z nową 
u niego formulą „dramatu sytuacji". Nazwij my rzecz 
po imien iu : z formulą Sartre'a. („.) 

W n iepodpisanym artykule redakcyjnym w „Tea
t rze" Ś\vietny krytyk, rozpoznawalny oczywi5cie nawet 
wówczas gdy nie sygnuje swych prac znany1·'1 i inicja
łami, określił ów czynnik korygujący w „Pierwszy m 
dniu wolności" precyzyjnie: „ironia historii''. Właśnie 
tak ! Od wejścia piątki oficerów na scenę ironią jest 
przecież każdy nowy przypadek, każda kolt>jna wolta 
sytuacji. Ostatnia wolta - w finale - będzie też naj
okrutniejszym szyderstwem. 

Ta korekta, weryfikacja poprzez historię, jest oc;i;y
wiście podstawowym założeniem konstrukcyjnym: 
Engelsowska zaiste „próba pudingu" - trzeba go skon„ 
sumować ; nie ma innego sposobu, iżby przekonać siQ 
o smaku. Ale najpierw trzeba go zaprezentować w ca
łej okazałości. Dwa akty są też w efekcie typową „kon-
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st ruk~ją otwartą"; wachlarz postaw, koncepcji, racji 
- jak najszerszy, jak najbardziej ur ozmaicony. Obo;-: 
piątki ofice rów, doktora i jeg0 córek - co stanowi". 
jeszcze w su m ie krąg jakoś spiGtY, zamknięty -w dru
gim akcie wkracza Anzel m, najoryginalniej sza krea
cja tej ~ztuki; tworzy zupełnie samodzielny d i· :un<:.tycz
nie epizo d, który jest najostrzejszą z moralnych pro
\\·okac ji i najostrzejszy m intelektualnie efektem zasko
czenia . Jest też szczególnie cenną kartą w wachlarzu. 

Kartą do zgran ia. Waci1larz jest jeszcze wciąz otwarty . 
Miejsca dosyć; państwo K.luge zostawili aż pięć po
kojów i m nóstwo łóżek z betami. Trwa licytacja war
to~L i. Dopiero w trzecim akcie wszystkie k:i.rty zosta
ną zagrane. Wszystk ie jednocześnie. 

Ten vl łaśnie akt, dramatycznie najlepszy - jest 
przecież cały zdyskontowaniem wszystkich nagroma
dzonych walorów, zbilansowaniem wszystkich atutów. 

• Zaczyna się jednak naprawdę dopiero po scenie 
u ogrodnika. zwraca.no już bodaj uwagę na zbędnos(· 
tej sceny, na jej motywację rekwizytową („empik", 
z którego Inga będzie strzelać w finale); istotnie, wy
pada ona z porządku dramatycznego, niewiele wnosi 
- poza jakimś uzupełnieniem portretu Ing i - jest 
raczej typowym łącznikiem relacy jno-informacyjnym, 
potrzebniejszym w prozie czy filmie niż w teatrze. Po
tem jednak wchodzimy w sedno rozgrywki, rzeczy
wistość stanęła dęba . Przybrała nagle, raz jesz-::ze, 
postać czterech kompanii SS, bez żadnego uprzejrmegL' 
powiadomienia szturmujących miasteczko. Oto agre
sywne memento historii, rzeczywistości prawdziwej -
nie tamtej z oflagu, sztucznej, zakrwpłej w czasie, 
który na pięć lat stanął. Od tej, prawdziwej, nie moż
na się odciąć, wyizolować: nie można stanąć po prostu 
z boku. Anzelm pali swój rękopis. 

Paradoks Anzelma: „wolność" w niewoli . Wolnoii'.: 
poza odpowiedzialnością, którą zniosła szczęśliwa sy
tuacja przymusu. Nie jest to przecież ani w drobnej 
części formuła egzystencjalistyczna mimo pewnyd:. 
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skoj arzeń liter::cckich, suflujących automatycznie zna
cz ące nazwiska . Tragiczna wolność egzysten:: jalis tów 
- tra giczna właśnie przez obciążeaie wyboru brze
m ieniem odpowiedzialności - jest przecież wszystki m, 
t y lko nie stanem szczęścia. ( ... ) 

\V innym w y miarze jest chyba Anzelm t akże przy
po mn ieniem profesora Sonnenbru: ha, oczywiście na 
zasadzie jakiejś hiperbofi intelektualnej. Klęska An·· 
zel ma to jednak wreszcie klamra i pointa jednego 
tylko, bardz'.l znaczącego epizodu. Właściwa pointa to 
[ trza! do Ingi - to dra mat J a na, od początku boha
tera pozytywnego co się zowie . Vlłaśnie on, który chro
n ił Ing(i, m usi wyrwać broń Karolowi, musi strzeli ć. 

Aby zażegnać jeszcze jedną, okrutną, ślepą ;: łośliwos ć 

losu, aby częściowo chociaż zracjonalizować, umoral
nić ową szyderczą rzeczywistość. W ręku Ja na bowien1 
ka rabin rr. oże być „czystym" narzędziem lrnry, ~pra · 
wiedli·h· ości: Jan nie zaw inił wobec Ingi. Ale zawimli 
inni; inni zmusili ją do szukania broni. Nie kończący 

s ię lańcu: h krzywd i odwetów. 

Dramat wolności jest dra matem odpowi.~d:dalnoś ci. 

„Mógłbym, ale nie chcę" - ta wyjściowa formuła Jana 
to po prostu koncepcja świadomej odpowiedzialno:iC: 
za wybór osobisty, istotnie bliska w jakiś sp0sób etyce 
egzystencjalistycznej, chociaż mieszcząca się w ramaci·, 
każdego sys temu etycznego zasługującego na to miano. 

Dramat Jana nie przekreśla jej wszakże i nie pod
waża; m a raczej wykazać jej niepełność, r. iewysta«
cwlność . Korekta autora wprowadza bodaj jedno sło
\'..-o: „powinienem" ... Naw et wbrew chęci, choć nic 
wbrew sumieniu. Taką „powinnością" jest strzał do 
Ingi. Jan, strzelają : , przyjmuje chcąc czy 1~ ie chcą :: 

cząstkę ws p ó l o d p o w i e d z i a 1 n o ś c i za ten 
świat, w którym tkwi; ten, w którym wo!nc;iść ma 
wciąz jeszcze dla ludzi dwie twarze jak moneta z or
ł em i reszką; ten, który trzeba zm ienić. Współodpo-
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wieózialność, sądzi Kruczkowski, jest także odpowie-

\" pełni· os ob i st ą, tyle, że j<~s-.:cze spo
dzialnością " 
t ęgowar;ą. J ózef K e lera 

te f y dramat~Jczne
11 

(fra gment eseju „ Kruczkowsk go orm 
w t r.mie „Kpiarze t mora!Uci" WL 1968) 

Roman Szydlowskt 

GRANICE WOLNOŚCI 
W roku 1959 rozpisał „Ekspress Wieczorny" ankietę, 

w której należało odpowiedzieć, jaki był db ankieto
\"l:anego „najważniejszy dzień minionego 15-lecia". 
Kruczkowski odpowiedział stanow~ zo i bez wahania: 
„Oczywiście 5 lutego 1945 roku, dzień wyzwolenia 
obozu jeńców wojennych". Dzień graniczny między 

częściami życia, jak dla niektórych mok h kolegów był 
to dzień absurdalnej śmierci. Przeżyłem później jesz
~ze kilka innych „ważnych" dni. Ale treść każdegG 

z nich była w jakimś sensie zdeterminowana tamty1~1 
lutowym dniem: „pierwszym dniem wolności" . Wy
nika z tego jasno, że (; ale zdarzenie, a nav:ct tytuł 

sztuki żył w świadomości Kruczkowskiego od lat, 
chyba cd czasu kiedy doznał wielkiego wstrząsu 

w pierwszej „godzinie wolności". (. .. ) Skoro więc prze
życie to tak głęboko tkwiło w jego świadomości, dla
czego tak długo czekał, by nadać mu kształt dramatu? 
Upłynęło przecież przeszło 14 lat od owego lutowego 
dnia, zanim zdarzenie nabrało pod piórem Kruczkow
ski•]go cech utworu literackiego. 

Wydaje się, że złożyły się na to dwie przyczyny. 
Po pierwsze cenzura wewnętrzna nie pozwoliła Krucz
kowskiemu sięgnąć wcześniej po bardzo drażliwy te
mat. Nie wierzył, by mógł w tamtym okres ie napisać 
o nim szczerze i prawdziwie. A inaczej o „pierwszyn'. 
dniu wolnoś: i" pisać nie chciał. Po drugie zaś dopiert' 
wydarzenia roku 1956 i 1957 uprzytomniły mu w całej 

pełn i możliwość zbudowania na kanwie fabuły z roku 
1945 uogólnienia o znacznie powszechniejszej wymo
wie. Nie chodziło mu więc już w roku 1959 o napi
saniG sztuki historycznej i utrwalenie w literaturze 
autentycznych faktów z roku 1945, lecz o s tworzente 
metafory filozoficznej na temat grani: wolncści. A po
niewai był zawsze przeciwnikiem wszelkiej abstrakcji 
i zwolennikiem konkretu, posłużył się znanym sobie 
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dobrze materiałem faktycznym dla wyłożenia swego 
stanowiska i egzemplifikacji swych tez. Sztu!rn podjęi::l 
problematykę filozoficzną podobną jak „Więźniowi<? 

z Altony". 

Mimo iż autor nie zamierzał i nie mógt /. natury 
polemizo\vać z Sartre'em (premiery obu sztuk odbył:; 
się równocześnie w r. 1959), to jednak ex post możnn 
uznać „Pierwszy dzień wolności" za polem;_kę mar
ksisty z postawą egzystencjalistyczną. U Sartre'a znaj
dujemy aplogię bierności. Próba bunti.; podjC'ta przez 
l:ohatera ,;Więźniów z Altony" kończy się jego samo
bójczą śmiercią. U Kruczkowskiego znajdujemy po
chwałę postawy czynnej. Ja:-i wyrywa się z kręgu 

~kompiikowanych sprzecznoś::i i trudnych problemów 
moralnych - poprzez czyn. Bezkompromisowy non
konformista Franz von Gerl2.ch - ginie. Polski ro
mantyk Jan pójdzie naicrzód w stronę życia, które 
zmusi go jeszcze nieraz do korektury nazbyi: abstrak
c:,,-jnych poglądów moralnych, do p;·zystosowania sic;:· 
do realnej sytuacji. Powiązania między oboma sztu-
kami są wyraźne. (.„) 

„.Jakie jest zasadnicze pytanie tej sztuki? Wię
kszość krytyków uważa dość zgodnie, iż Kr:.irzkowsk'. 
pytał w niej o granice wolności. Gdzie przebiegają'! 

Ki2dy się je przekracza i jakie stąd konsek\vencje wy
nikają? (. .. ) Kruczkowski pyta: czy istnieje :•.bsolutna 
wolność i rozumie przez to: czy istnieje absolutna 
sprawiedliwość. Odpowiada na obydwa pytania: nie 
istnieje absolutna wolność i nie istnieje absolutna 
sprawiedliwość. Obydwie są kategoriami spo\ecznymi. 
poję:iami uwarunkowanymi historycznie i nie wclno 
ich Wyprowadzać wyłącznie z nakazów doginatycrnej 
etyki rodem z moralnego imperaty\vu Kanta, tylko 
z dialektycznego materializmu Marksa, gdz'.e układ 

sil, warunki gospodarcze, społeczne, konkretne sytu
acje decydują także o normach postępowania i kry
teriach etycznych. 

lfi 

I 

Krn.ckowski pozostawia bez odpowied:d bardzo 
ważne pytania: czy tak jest dobrze? czy tak być po
winno? czy tak zawsze będzie? czy normatywna etyka 
kategorycznego imperatywu moralnego n .i. ~ upomni 
się kiedyś o swoje prnwa? kiedy to nastąpi? czy może 
w bezklasowym społeczeństwie? W warunkach trwa
jące) jeszcze wojny próba ludzkiego stosunku do dru
giego człov1icka, niezależnie od jego narodowości i sy
tuaqi, podjęta prz?z Jana wobec Ingi, nie r-owiodl::t 
.się. Ale czy widz ma się z;;odzić z jego klęs~(ą, czy ma 
zaakcep tować postawę jego kclegó 1t , wyśmiewającyci1 
.go jako marzyciela i fantastę, spóźnionego romantyka 
i hołdownika mirażu, nieosiągalnych i nierealnych 

mrzo!'lek? („.) 

Jeśli uważamy dziś „Pierwszy dzień wolności" za 
ważne ogniwo dramaturgii Kruczkowskiego, to dla 
kilku p:-zyczyn: głębokiej problematyki moralnej i fi
lozofi:rnej sztuki, jej logicznej i przemyślanej kan„ 
strukcji, ciekawych postaci, żywego i wartkiego, peł
nego tre~ci dialogu. Ale jest to sztuka, w której naj
więcej jest pytań, najmniej zaś jasnych i jednoznacz„ 
nych odpovviedzi. Tak jakby Kruczkowski wyrzuci! 
z siebie wszystko, co go od lat gnębiło. Jan mówi do 
Luzzi: „Nawet pani nie wie, jakie zadaję p:rni pyta
nia„. w my3lach oczy\·1iście." Zadawał je zresztą wcale 
nie Luzzi, Indze czy któremukolwiek ze swych przy
jaciół. I nie Jan, lecz autor sztuki, który wypowiedział 
je głośno w „Pierwszym dniu wolności". Przynajmniej 
uiaczną ich część. 

Jakież to były pytania? Zacznijmy od pytania pod
stawowego: co to jest wolność? Zadają je prawic 
wszyscy bohaterowie i bohaterki „Pi.::rwszcgo dnia 
wolności". I każdy prawie znajduje nn nie inną od
powiedź. Okazuje się, że tyle jest wyobrażel'1 wolności , 
ilu ludzi. Każdy ma obraz te;::o poję:ia na S\?Ój indy
widualny użytek. („.) 

:::próbujmy usystematyzov\iać różne postawy zapre
zentowane przez Kruczkowskiego w „Pierwszym dni,1 
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wolności". A więc skrajna anarchiczna postawa Pawła„ 
k~óry wyobraża sobie, :l.e wolność nie ma granic, i tra~ 
g1czny czyn Ingi, która z bronią w ręku pragnęła 
sprawdzić jej wyn:iary. Oboje przekroczyli granice 
\VOlności. 

\V inną stronę przekracza granice wolności Anzelm .. 
Jego wolność jest zaprzeczeniem samej siebie. Jest 
\';olnością niewolnika, która mimo pozorów niezale
żności przypomina ślepe posłuszeństwo i bierność nie
mieckiego Doktora, który chce tylko zawsze być na 
swoim stanowisku i sb:hać rozkazów. Tu lllepa, bez
kry~yczna dyscyplina społeczna i bierność o:rnzują si<;! 
takze zaprzeczeniem wolności. Społec:<.nie ~zkodliw·· 
jest ' :r · zarow_no anarchizm i wybujały indywidualizm je-
dnostek me uznających żad:iych zakazów i nakaZÓ'ń' . 
krępują:~ch ich wolność, jak ślepe posłuszeń:;two tych: 
kt.órzy nigdy me potrafią się zdobyć na własne stano
wisko i sprzeciw wobec tego, co uważają za niesłusz
ne roztapiając się w morzu ludzkiego zbiorowiska. 

. I •11reszcie ci, którzy rozumieją wolność trJfnie: Jan. 
M1c~ał, Hieronim. Jan jest wprawdzie ideal i stą i ma~ 
rz~~1e~em, jego pojęcie wolności jest na wyrost, wol
nosc, Jaką sobie wyobraża, jest kategorią przyszłości. 
ale potrafi on wyciągnąć wnioski z realnej sytuacji 
1 dokonać korektury swych błędów w konfrontacji 
z rzeczywistością. Marzył o wolności dla wszystkich, 
potrze.b~a mu była nadzieja, że świat może stać się 
!nn.y'. 1 ze _to także od niego zależy, pragnął by tuż po 
~oJm~ zm~nę~y antagonizmy i wrogości między na
rodami, kto~e Jeszcze wczoraj, jeszcze dziś prowadziły 
z~ sob~. WOJnG, ale kiedy przekonały się, że to jeszcze 
memozl!we, sam strzelil do Ingi i zabił ją. („.) 

Zapewne inaczej sobie tę wolność wyobrażał ale 
wie: że ~ą .czasy i sytuacje, w których na pełną :eali
zaCJę teJ pięknej idei jest jeszcze za wcześnie. Interes 
społeczny, wol~ość jedny;:h, a nawet obrona ich życia, 
wymaga ograniczenia wolności innych. 
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W wielkim traktacie na temat wolności, jakim był" 
„Pierwszy dzień wolności", nie można też by!o pomi
nąć sprawy stosunku jednostki do zbiorowości. Przed
stawi! Kruczkowski na przykładzie grupy oficerów 
polski:h, którzy spędzili przeszło pięć lat w obozie. 
Jan broni tej małej jedności, mimo, że wojna już siG 
skończyła i jeńcy wyszli z przymusowej wspólnoty 
obozowej . Rozumuje kategoriami społecznymi, wie, że 
nik t nigdy nie jest wolny od społeczeństwa, ·.·1 którym 
żyje. ( ... ) 

Wolność jest pojęciem związanym nie ty!ko z jed
nostkami, lecz także z narodami. Stara to prawda, że 
uie może być wolny naród, który gnębi inne narody. 
W sztuce o problemach wolności nie mógł Kruczkow
ski pominąć i tego zagadnienia szczególnie w kon·· 
tekście stosunków polsko - niemieckich. Po :-az trzeci 
w swej twórczości dramatyc:znej pokazał w „Pierw
szym dniu wolności" Niemców. I po raz trzeci byli 
to Niemcy bardzo prawdziwi i znakomicie podpatrzeni. 
Tylko, że „Pierwszy dzień wolności" nie jest w prze
ciWieństwie do „Daubmanna" czy „Niem:ów" sztuki1 

o Niemcach. Na materiale związanym ie zdarzenianu 
z okresu wojny, a więc ze sprawami Polaków i Niem
ców, przeprowadza Kruczkowski wywód o ogólniej
szyrr. znaczeniu. Wywód filozoficzny, moralistyczny, 
polityczny. Uwagi zawarte w sztuce na temnt nacjo
nalizmu, wrogości między ludźmi dwóch narodowości 
jako zaprzeczeniu wolności mają charakter pov.·szechny. 

Roman szydlowski 

(fragment kslqżkt „Dramaturgill Leona Kruczkowskiego" 
WL, 1972) 
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Wiesław Mireckt 

KIEROWNIK LITERACKI 
Sprowadzili si ę do nas koledzy z górnego oflcgu. 

Tadeusz wszedł do izby bardzo ożywiony. 
- Co mamy do jedzenia ? 
- Są jeszcze dwa jajka, kromk<'. chlclx~. reszta 

boczku ... 
- Przyjdzie do nas zaraz Leon; ten liter at , był tLl 

kierownikiem teatru. Trzeba go czymś przyją ć. (. .. ) 
Gość wkrótce przyszedł. Nastąpiło zapoznanie. Po

stawiłem spodeczek z jajkami na stoliczku, nalałem 
trzy kawy. Gość certował się nieco. 

- To dla mnie? A wy? 
Nadrabialiśmy miną i odpo·.viedzieliśmy zgodnyn, 

dwugłosem. 

- Myśmy właśn ie skcilczyli„. 
Leon wtrząchnął jajka szybko, tylko z czerstwyn;. 

chlebem miał nieco trudnoś:: i. 

- Zęby się widzicie, ps iakrew, ruszają. „ Awita
minoza. 

Przy kawie i papierosach rozwinęła się mi~dzy Ta-. 
dziem a gościem ożywiona rozmowa. Przypo1-:inali so
bie Kraków, wspólnych przyjació ł i znajomy ~·h, dzielili 
s ię wiadomościami o ich losa: h. Przysłuchiwałem się 

bez większego zainteresowania. Obserwowałem na
tomiast z ciekawością gościa. Leon mówił żyv ... ·o, szybko, 
dużo przy tym palił. Odpowiadał mi jego sposób for
mułowania wypowiedzi, poczucie humoru, hezpośred-

nicść obcowania. Najbardziej jednak ujął mnie swym 
uśmiechem, ni to figlarnym, ni wstydliwym, a pełnym 
swoistego wdzięku. Rozmowa zeszła wkrótce na te
maty obozowe i w konsekwen:ji na teatr. 

Dowiedziałem się od Leona, że mają w swoim ::e
spole sporo zdolnych aktorów, a Wśród nich Bolka„ 
którego znalem jeszcze z gimnazjum, że ich Ewa po
pularnie Lusią zwana jest fenomenem nie tylko ze 
względu na zdolności aktorskie, lecz z powodu umie
jętności używania „naturalnego" kobiecego głosu 

w sposób tak doskonały, że może nim :\piewać nawet, 
i to operowe arie, czego dowoc!em była partia Małgo
rzat v w Fauście" wystawionym niedawno przed na
szy;1 pr~ybyciem. Poza tym operowym wyjątkiem 
okazało się, że repertuar naszych teatrów pokrywal 
się w najważniejszych pozycjach. Grano i tutaj „Zem
stę", „Ftaka" , „Dziady". „Przepióreczk~". ·wyciągnęli

śmy z Tadziem fotografie, projekty, progra ~ny, chwa
liliśmy z kolei nasz teat.r . Byliśmy zagadani w najle
psze, gdy zagwizdano na apel. 

Następnego dnia poszliśmy z rewizytą. ~-Tieśliśmy 

z sobą cenny podarunek na jaki nas było w tym okre
s ie stać, kupiony na „czarnym rynku": półto1 e j cebuli, 
jedną c, alą i pól dużej . Cebula, wiadomo. najlepsza 
prze:iw awitaminozie. Leoil wzbraniał się, ale Wzią l 

w kcńcu, obiecał jeść na surowo. Przyjął nas suto. 
Było gorące danie, potem kawa, dżem i b iskwity. 
A potem znów rozmowa o teatrze. 

Nastąpił czas nieco chaotycznego poznawania s i ę , 

odwiedzin, opowiadaf. o jenieckich losach. (. .. ) Zapo
znawcze kawki, wstępne rozmowy, dyskusje, ustalenia 
regulaminu teatralnej organizacji , uzgadnianie listy 
kandydatów na stanowiska kierownicze, w szystko to 
trwało odpowiednio długo . (. .. ) Po licznych wzajem
nych ustępstwach, kompromisach, prestiżowych prze
sunięciach ustaliło się w koń:u kierownictwo nowego 
teatru. Honorowym prezesem organizacji został \Voj
ciech z tytułu zasług przy budowie teatru. Funkcj-:; 
Wiceprezesa, właściwego kierownika artys tycznego, 
określonego w regulaminie nawet mianem „dyrektora 
teatru" przypadł mnie w udziale. Kierownictwo lite
rackie objął Leon. Głównym scenografem i kierowni
kiem pracowni stał si~ Tadeusz. Ukonstytuowane wła
dze nowego teatru przeds tawiły się ko mcndanto•v i 
c'.:>ozu i uzyskały jego ak;;epta cję . 

Przeży!em więc swój ,;wielki dzień". Zostałem ster„ 
nikiem teatru, teatru w bliskiej przyszłośc i o dwu sce 
nach. Posiadałem do dyspozycji organizację l1czą:ą po
nad dwieś cie ludzi, w tym literatów, plastyków, kilku-
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dziesięcioosobowy zespół aktorski, mający za sobą 

czte;-y lata ćwiczenia w aktorskim rzemiośle. Mogłem 
korzystać ze współpracy imponują:ego chóru, wielkiej 
orkiestry symfonicznej, solistów, kompozytorów, świt I· 
nego jazzu. W tym zespole miałem kierownika literac„ 
kiego i głównego scenografa, których mógłby mi po-
zazdrościć każdy teatr. Jednym słowem zrobiłem ka
rierę . Wiedziałem, że moimi adwokatami w tej sprawie 
byli Leon i Tadzio. 

Z Leone m zbliżałem się coraz bardziej. Prowadzi
liśmy rozmowy długie i częste . Repertuar obozowej 
sceny nie był jedynym tematem, stanowił plmkt wyj
ś cia, z którego udawaliśmy się w przeszłość i przy
szlo§. ć, w intymność domowego ży:ia sprzed lat, i \V 

sprawy odbudowy ruin po wojnie, w świat J.;icrwszych 
doznań, pierwszych wypowiedzi i w świat zamierzeó , 
projektów, przewidyVJań . Podczas jednej z tych rozmów .. 
nad szklanką nieodzownej „neski " dostałem od niego 
ciwa wiersze, z prośbą o przeczytanie na zapoznaw
czym wieczorze literackim. „To moje", dodał 7- uśmie-

chem niepozbawionym zażenowania. Była to liryka. 
Listy do domu, do żony. Dwa krótkie poetyck;e utwo
:·y, odkrywające nieznaną rr; i stronę twórczo,;::! i.eona . 

Czytalem te wiersze na „wieczorze", który odbył sic~ 
oczywiEcie za dnia i czytałem niedobrze. Bylem zbyt 
\\'zr uszony, za sentymentalny. Ale czy można było, ży
jąc w drucianej pułapce, w ciżbie męskiej od lat stło
czo!1ej na wyodrębnionym sk;-awku ziemi, móv1ić z na
leżytym umiarem slowa: 

Za tym co dobre, czule, żeńslde 
'Vyciągam rc;ce . To ty . Tęskni~ . 

R dza żre. Czas truje krew. Czas ;:!odziej . 
Dni - zeschłe liście. Czekam co dzień. 

Noce g qszcz::imi słów szeleszczą. 
W snach - ręce Twoje, pełne pieszc:.:ot. 
Space r y. Stopa w piasku grzęźnie. 
Jn i m ój smutek - dwaj więźnie. 

W m g le oddech Twój. Łzy. Tylko tyle, 
Twe imię sfru\va z ust mot yle n1 .. . 

(fragment ksiqźki wspomnieniowej „Jeniecka Melpomena" 
WAiF, 1968) 
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LEON KRUCZKOWSKI 

(nota biog raf i czna) 

· B ł "Crodził się 28 czerwca 1900 roku w ~rak~w1e .. . y 
jednym z siedmiorga dzieci krakowskiego mtrohga
tora Łukasza Kruczkowskiego. Warunki domowe spr~-

. . ł pra~ę zawodową. Po ukon-wily, że wczesme rozpaczą - .. . . . 
. k 1918 Wydziału Chemn WyzszeJ Szko1y 

czemu w ro u k 1926 
Przemysłowej podjął pracę w przemyśl_e. W ro u . l 

K ·aków i ro~poczyna pracę Jako nauczyc1e opuszcza • 1 • ~ 

przedmiotów zawodowych w Szkole Rzemiosl w Ma~z-
kach (Zaglębie Dąbrowskie). 

'ednccześnie pcdjemuje pracę literacką i public~'
sty;zną. Na łamach „Kuriera Zachodniego" druk~Je 
recenzje i artykuły publi:ystyczne. Jako poeta ~eb1u
tuje w roku 1928 "" czasopiśmie „Maski". W tymze ~o
ku ukazuje się pierwszy tomik wierszy Kruczkowsk1e· 

go „Młoty nad światem". 
Wydarzeniem literackim i politycznym staje się 

\Vydana w roku 193~ powieść „Kordian i cham", opar
ta na pamiętniku Kazin1ierza Deczyf,skiego. Kru~z
kowski v1traca do Krakowa prowadząc ożywioną dz1a
lalność w lewi: owych organizacjach społecznych. W y
daje czasopismo „Biuletyn literacki", które .. jednak zo
staje zlikwidowane w wyniku ingerencJl cenzur~ . 

Szczególnie bogaty dorobek przynosi rok 1935; ukazuJC 
s ię wóv-.rczas powieść „Pawie pióra", za:i. na .scenie te
atru „Comoedia" w 'Varszawie odbywa3ą st~ prapre
miery adaplacji „Kordiana i chama" i „Bohatera .na -
szych czasów", które jednak rych!o schodzą z af1sza 
w wyniku represji władz. 

vV okresie międzywojennym Kruczkowski wydaje 
jeszcze powieść „Sidła" (1938) oraz prace publicy.stycz
ne: „Człowiek i powszedniość" (1936), „Dlaczego 3esten: 
socjalistą" (i938), „W klimacie dyktatury" (1938) . 

Lata wojny spędza w oboza:h jeńców wojennych 
w Arnswalde i Grossborn, prowadząc cżywioną dzia

falność teatralną. 
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Po wyzwoleniu obozu wraca do kraju, wstępuje do 
f'PR, zostaje członkiem Krajowej Rady Narodowej 
i wiceministrem kultury i sztuki. Od 1947 roku byr 
posłem na Sejm. Równocześnie działał w Związku Li
teratów Polskich, a także w światowy:n ruc !rn obron
ców pokoju. 

Literacka twór::zość Kruczkowskiego w o'<resie po
"· ojennym to przede Wszystkim działalność dramatur
giczna. W roku 1948 powstają „Odwety", w rok póż
niej najbardziej znana na świecie sztuka pisarza 
„Niemcy". Dwa kolejne utwory sceniczne Kruczkow
skiego to „.Juliusz i Ethel" (1954) oraz „Odwiedziny" 
(1955). „PIERWSZY DZIEŃ WOLNOŚCI" staje się sen
sacją teatralną roku 1960, podobnie jak opublikowana 
rek później „Śmierć gubernatora". Pośmiertnie już na 
łamach dialogu opublikowano nową, zmienioną wersje 
„Bohatera naszych czasów" pod tytułem „Przygoda 
z Vaterlandem", w papierach pośmiertnyc!1 odnale
ziono także fragmenty dramatu pt .•.. święty" Po rok-.1 

1945 ukazały się także inne książki pisarza. Przede 
wszystkim tom opowiadań „Szkice z piekła uczciwych" 
(1963), ale także szkice i eseje zebrane w tomach: 
„Spotkania i konfrontacje" (1950), „Prawo do kultu
r y" (1952), „Wśród swoich i obcych" (1954), 

Dwukrotny laureat Nagrody Państwowej . w roku 
1950 otrzymał ją za sztukę „Niemcy", w 195!\ za ca
łokształt działalności literackiej. W roku 1953 przyzna
n~ mu nagrodę leninowską „Za utrwalanie pokoju 
„1ędzy narodar,1i". 

Zn~arł w i;:ełni sił twór::zych 1 sierpnia Hl62. 

Sztuki Kruczkowskiego 
w teatrze wałbrzyskim 

ODWETY 

Reżyseria - Bronisław Orlicz 
Scenografia - Wanda Czaplanka 
Obsada: Jagmin - Bronisław Orlicz, Okulicz - Le

szek Sadzikowski, Sabina - Wanda Chloupek, Matyl
da - Barbara Komorowska, Julek - Tadeusz Zapa.ś
nik, Lematiski - Kazimierz Zieliński, Lemańska -
Stanisława Siedlecka, Urbaniak - Witold Gałązka. 

Teresa - Barbara Tomaszewska, „Roman" - Józef 
Tamski. 

Premiera marzec 1965 

NIEMCY 

Reżyseria - Bronisław Orlicz 
Senografia - Zbigniew Więckowski 
Obsada: Sonennbruch - Bronisław Orlicz, Berta -

Stefania Massalska, Ruth - Barbara Łukaszewska, 
Willi - Henryk Dłużyński, Liesel - Henryka Baldy, 
Peters - Kazimierz Motylewski, Hoppe - Stanisław 

Olczyk, Schultz - Jerzy Siech, Juryś - Tadeusz Za
paśnik, Pani Soerensen - Stanisława Siedl•~r.ka, Ma
rika - Mirosława Leśniowska, Tourtourelk - Józef 
Powojewski, Fanchette - Barbara Komorowska, Ofi
cer - Mieczysław Banasik, Gefreite-r - Jerzy Ty
czyński, Antoni - Henryk Halski, Urzędnik policji -
Wiesław Ostrowski. 

Premiera kwiecień 1967 
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Zastępca dyrektora 
TADEUSZ RAJKOWSKI 

Kierownik techniczny 
IGNACY BURAK 

KIEROWNICY PRACOWNI 

Główny elektryk 
HENRYK HADAJ 

Z-ca głównego elektryka 
HENRYK ROZWALKA 

Prac. kraw. damska 
STANISŁAWA SIKORA 

Prac. kraw. męska 
LUCJAN OCHOTNY 

Pracownia stolarska 
• JAN DYDUCH 

Prac. ślus.-model. 
WACŁAW GRYNCEWICZ 

Prac. fryzjerska 
GERTRUDA OLSZLEGIER 

Prac. malarska 
MAŁGORZATA KOWANDA 

Prac. tapicerska 
JADWIGA POLNIAK 

Brygadierzy sceny 
CZESŁAW TATARA 
HENRYK LENKIEWICZ 
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-w repertuarze 

<Georg Bernard Shaw 

PIGMALION 

Tadeusz Rittner 

WILKI W NOCY 

Rene Fauchois 

OSTROŻNIE, ŚWIEŻO MALOWANE 

Jurgen Fricke 

DRUGA TWARZ 

Mikołaj Kulisz 

SONATA PATETYCZNA 

Redakcja 
BOGDAN BĄK 

-Projekt okładki 

PROGRAM NR 56 

EUGENIUSZ STANKIEWICZ 
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