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LEON KRUCZKOWSKI 

urodził się 28 czerwca 1900 roku w Krakowie. Po ukończeniu 
studiów chemicznych pracował w przemyśle. W 1928 roku ukazał 
się jego debiut - zbiór poetycki Młoty nad światem. W cztery 
lata później wydał swoją głośną powieść Kordian i cham. Potem 
ogłosił dwie następne powieści: Pawie pióra (1935), Sidła (1937) 
oraz szkice publicystyczne: Człowiek i powszedniość (1936), Dla
czego jestem socjalistą (1938) i W klimacie dyktatury (1938). 

Brał udział w kampanii wrześniowej i przez całą okupację 

przebywał w obozach jenieckich. Współpracował ze sceną obozową 
teatru jenieckiego i tam ostatecznie wykrystalizowała się jego 
droga twórcza jako dramatopisarza. Po wojnie obok działalności 
literackiej, redaktorskiej (współorganizował miesięcznik Twór
czość, był kierownikiem literackim w Teatrze Polskim w Warsza
wie), pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji społecznych i pań

stwowych. W 1945 roku został członkiem Krajowej Rady Naro
dowej oraz wiceministrem Kultury i Sztuki (w 1948 zrezygnował 
z tego stanowiska), później posłem do Sejmu Ustawodawczego (od 
1947 przez szereg kadencji). Był działaczem ruchu obrońców po
koju i czynnym uczestnikiem wielu międzynarodowych kongresów 
pokoju, począwszy od kongresu wrocławskiego w 1948 roku. 
W 1953 roku otrzymał Nagrodę Leninowską. W latach 1949-1956 
był prezesem Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich. 
Nie poniechał pracy pisarskiej. Ukazywały się liczne artykułj, 

szkice i eseje, które wyszły potem w zbiorach: Spotkania i kon
frontacje, Wśród swoich i obcych, Szkice z piekła uczciwych i in
ne opowiadania. 

Został wyróżniony wieloma wysokimi odznaczeniami państwo
wymi. Zmarł 1 sierpnia 1962 w Warszawie. 

Według: S. Gąssowski, Wspó lcześni dramato
pisarze polscy, WAiF 1979 

LEON KRUCZKOWSKI LIST DO PRAWNUKA 

Słowa, które tu piszę czekać będą długo i cierpliwie, zanim 
trafią do rąk adresata. Albowiem nie urodziłeś się jeszcze, Pra
wnuku. Nie wiem, czy mam Ci z tego powodu zazdrościć; Ty 
sam - i tylko Ty - będziesz zdolny to ocenić. Dla mnie ważny 
jest tylko fakt, że nie ma Cię jeszcze. 

Nie znam Cię wcale i chyba znał Cię nie będę. Ty, oczywiście, 
znajdziesz się pod tym względem w sytuacji nieco korzystniej
szej: Będziesz zapewne wiedział o mnie to i owo. W tym Twoja 
bez wątpienia wyższość nade mną. Nie próbuj jednak sądzić, że 
ten przywilej uchroni Cię od czegokolwiek, co sądzone jest doli 
człowieka; przyjdzie czas, że i Ty będziesz musiał poznać cierpki 
smak uczucia, jakiego ja doznaję, kreśląc dziś tych kilka słów 
do Ciebie. 

Popatrz na datę tego listu, a potem zajrzyj do encyklopedii: 
będzi'esz mógł stwierdzić, że piszę te słowa nazajutrz po upadku 
republikańskiej Barcelony. Jeśli zwracam Twoją uwagę na zbież
ność tych dwóch tak bardzo niewspółmiernych, nieproporcjonal
nych względem siebie faktów, to chcę w ten sposób - nie ukry
wam tego wcale - skuteczniej zachęcić Cię do poświęcenia paru 
chwil mojemu listowi. Bardzo zależy mi na tym, abyś zapoznał 
się z jego treścią. Wiedz bowiem, że jesteś - chociaż Cię jeszcze 
nie ma - jedyną ludzką istotą, z którą dzisiaj (to znaczy 27 sty
cznia 1939) jestem w stanie rozmawiać spokojnie. Nie krzyczeć 
ani nie milczeć w bolesnym odrętwieniu, lecz właśnie: rozmawiać 
spokojnie. 

Moi współcześni dzielą się dzisiaj na dwa przeciwne sobie 
obozy: tych, którzy w dniu upadku republikańskiej Barcelony 
radowali się i zacierali ręce, oraz tych, którym tego dnia serca 
ścisnęły się skurczem bólu. Ani ci, ani tamci nie są ludźmi, do 
których mógłbym w tej chwili mówić słowami jako tako powią
zanymi. Dla pierwszych moje wzburzenie byłoby tylko źródłem 
wzmożenia ich uciechy, dla drugich - tylko trucizną jątrzącą 

ich smutek. Unikam przeto i jednych, i drugich. 
Prawda, są jeszcze inni - jest ich niezmierne mnóstwo -

tacy, których nic nie obchodzi: nic z tego, co się dzieje w ogrom-



nym świecie ludzkości. Są oni bardziej głusi niż papier, na któ
rym piszę te słowa. Być może, są też „najszczęśliwsi". Jeśli to 
prawda, tym bardziej nie umiałbym dzisiaj mówić do nich. 

Więcej już nie ma nikogo. 
Dlatego właśnie zwracam się do Ciebie, przyszły, nieznany 

Prawnuku - do Ciebie, który jeszcze się nie narodziłeś. Do Cie
bie, jedynej istoty, z którą dziś mogę rozmawiać spokojnie. 

To, o czym chcę Ci mówić, będziesz poniekąd znał lepiej ode 
mnie. Znajdziesz się w tym szczęśliwszym niż moje położeniu. 
że to, co dla mnie jest łańcuchem otwartych pytań, dla Ciebie 
będzie już tylko serią faktów rejestrowanych w podręczniku 
historii. Chcę jednak wyrazić tutaj rzeczy, których nie powie Ci 
żadna encyklopedia. Pragnę, abyś o tym wiedział. Pragnienie to 
podobne jest uczuciom człowieka, który - tonąc - rzuca na 
fale morskie butelkę z wetkniętym do środka zwitkiem zapisa
nego papieru. 

Przesadzam, oczywiście. Bynajmniej nie idę na dno w te j 
chwili . Lecz żyję w czasie„. 

27 stycznia 1939 

Literatura i polityka. W klimacie dyktatury 
1927- 1939, PIW 1970, t. 1. 
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LEON KRUCZKOWSKI O „NIEMCACH" 

Jednym z problemów, które mnie głęboko nurtowany w latach 
ostatniej wojny, okupacji i mojego pobytu w niewoli hitl~row
skiej był problem tzw. „porządnego Niemca" - ot, tego, ~torego 
z roku na rok widziałem uprawiającego pole za drutami mego 
obozu - tego Niemca, który nie mordował, nie katował, nie r~
bował i nie palił, w ogóle przez całą wojnę nie opuszczał granic 
swego kraju - to znaczy ogromnej większości niemi~ckiego s~o
łeczeństwa, która jednak, czuliśmy to wszyscy, ponosiła odpowie
dzialność za hitleryzm, za wojnę, za okupację, za Oświęcim i za 
zburzenie Warszawy. Zagadnienie to, problem winy „porządnego 
Niemca" niepokoiło mnie przez parę lat bez określonych zamie
rzeń pisarskich. [ ... ) Ważny problem polityczno-moralny, który 
w roku 1943 skonkretyzował mi się jako problem „sonnenbru
chizmu", żył we mnie szereg poprzednich lat, karmił się ?kr~

chami zjawisk, jakie niekiedy przenikały przez druty obozu i doJ
rzewał wewnętrznie na długo przedtem, zanim stał się tworzy
wem określonego zamysłu pisarskiego. 

Co więcej, nie przestał żyć we mnie i po napisaniu Ni~mc6.w, 
gdyż w gruncie rzeczy nigdy nie był problemem wyłącznie nie
mieckim. 

TADEUSZ DREWNOWSKI 

Obserwatorowi pisarstwa Kruczkowskiego obsesyjny wydać 

się może temat niemiecki. [ ... ) U pisarza pokroju Kruczkowskie
go - o tak żywym zmyśle historycznym - ta dzi~na . powta
rzalność nie pochodzi bynajmniej z obsesji natury osob1steJ, a tym 
mniej z pobudek racjonalistycznych. Niemcy w ciągu wieków 
były krajem negatywizmów, odczynników, kwasów, jakie wy
twarzały dzieje Europy zachodniej. Ta ich funkcja spotęgowała 
się na naszych oczach. Niemcy - kraj Nietzchego i Heideggera, 
Republiki Weimarskiej, hitlerii i cudów gospodarczyc~, ojczyz?a 
najbujniejszej literatury pacyfistycznej i liberalneJ, oflago:' 
i chemii na użytek człowieka - był i jest najbardziej malowni-



czym plenerem dla filozofa dziejów europejskich. Nic tedy dziw
nego, że w poszukiwaniu ich sensu tak często zapuszcza się tam 
pisarz, że dla swych idei tam znajduje najsposobniejsze sytuacje 
i najtrafniejsze osoby dramatu. Bo Daubmann (z Bohatera na
szych czasów), Sonnenbruch i Liesel (z Niemców), Luzzi (z Pierw
szego dnia wolności) pochodzą z jak najbardziej prawego, euro
pejskiego łoża. Europejskiemu zakrojowi zawdzięcza autor duży 
i zasłużony rozgłos w świecie. 

Nie trafia mi jednak do przekonania autorskie naświetlenie 
„sonnenbruchizmu". Prof. Sonnenbruch nie ma wiele wspólnego 
z chłopem orzącym podobozowe pole, ani z woźnym ze swojego 
instytutu; nie ma w sobie nic z prusactwa, które - historycz
nie - legło u podstaw winy „przeciętnego Niemca". Kiedy z hi
tlerowskiej Europy przybywają bliscy prof. Sonnenbrucha na jego 
uroczysty jubileusz - odnosimy wrażenie, że przyjechali na jego 
pogrzeb. Tutaj - podobnie jak w niejednym dziele polskiego 
autora - dokonuje się akt finałowy pięknej, zeszłowiecznej jesz
cze tradycji europejskiej, następuje w otoczeniu porządnych 

Niemców - śmierć liberała. Niemiecka lokalizacja jest najtraf
niejsza choć pretekstowa - pisarz nie zdradza tym sposobem oj
czystego doświadczenia, ani tutejszej aktualności, wymijając do
mowe komplikacje, w które zbyt często wikłała się polska sztu
ka. Polemika z liberalizmem nie została w Niemcach przepro
wadzona na gruncie filozoficznym, lecz na zasadzie racji histo
rycznej, na przykładzie ciągu życiowego pewnego zdarzenia i 
pewnej postawy, czyli według kryterium praktyki. I znów, jeszcze 
konsekwentniej niż w Odwetach, sztuka rzuca nam jaskrawy ne
gatyw, tym mocniej apelujący do postawy czynnej, walczącej. 

W ogóle problematyka liberalizmu przedstawia się u Krucz .. 
kowskiego pod postacią dylematów emigracji wewnętrznej i za
angażowania, rezygnacji i ofiary, słowa i czynu. Dylematów na 
tyle charakterystycznych i doniosłych, że tworzą nowy pion jego 
biografii wewnętrznej. Przy tym autor nie ogranicza się do de
maskacji, do przeprowadzania „czystki" wśród zastanych postaw 
- przezwycięża martwy punkt, który rzadko pokonywała po
myślnie nasza literatura socjalistyczna. [ ... ] 

Wokól dramatów Kruczkowskiego, Dialog, nr 11, 1959 

TOMASZ MANN 

Chcieć wzbudzić współczucie, bronić i usprawiedliwiać Niem
cy, to dla Niemca z pochodzenia z pewnością nie byłoby dziś 

stosownym zamysłem. Odgrywać sędziego, z usłużności dla nie
zmierzonej nienawiści, jaką potrafił wzbudzić jego naród, prze
klinać go i potępiać, a siebie samego zalecać jako „dobre Niem
cy", zupełne przeciwieństwo do tych tam, złych i winnych, 
z którymi nie chce się mieć nic wspólnego - wydaje mi się, iż 

z tym też nie jest takiemu człowiekowi szczególnie do .twarzy. 
Gdy ktoś urodził się Niemcem ma do czynienia z niemieckim 
losem i z niemiecką winą. Krytyczny dystans wobec nich nie po
winien być interpretowany jako zdrada. Prawdy o swoim naro
dzie, które próbuje się powiedzieć, mogą być jedynie produktem 
a u torefleksji. 

Frapment odczytu „Niemcy i naród niemiecki'', wyploszonepo 
29 maja 1945 roku w Bibliotece Konpresu w Waszyngtonie. 

KARL JASPERS 

Każdy Niemiec sprawdza sam siebie: jaka jest moja wina? 
Winę jednostki, która sama dokonuje takiej refleksji, nazywamy 
winą moralną. Pod tym względem istnieją między Niemcami naj
większe różnice. 

Oczywiście sąd nad samym sobą pozostawiony jest każdemu 
z osobna, jednakże w takim zakresie, w jakim potrafimy się poro-
zumiewać, możemy mówić o tym ze sobą i pomagać sobie w zro
zumieniu moralnych postaw. Granica, do której sięgają możli

wości osądu moralnego innych leży tam, gdzie wyczuwamy, że 

ktoś inny nie wydaje się skłonny nawet do odrobiny refleksji 
nad samym sobą, kiedy w argumentacji dostrzegamy tylko sofi
stykę, kiedy ktoś inny zdaje się w ogóle nas nie słuchać. 

Wina moralna istnieje u tych, którzy mają sumienie i poczu
wają się do skruchy. Moralnie winni są ci, co są skłonni do po
jednania, ci, co wiedzieli lub mogli wiedzieć, a jednak poszli tą 
drogą, którą dzięki autorefleksji oceniają jako błąd i winę -
wszystko jedno, czy wygodnie zamykali oczy na to, co się działo, 
czy dali się omamić i zwieść, czy dali się kupić osobistymi ko
rzyściami, czy też byli posłuszni ze strachu. 

Zróżnicowanie niemieckiej winy (1946) 



LEON KRUCZKOWSKI Z NOTATNIKA 
Dramaturgia naszych czasów czymże ona być powinna? 

Czy nie sztuką prowadzenia sporu, sporu ideowo-moralnego mię
dzy humanistycznymi, jednoczącymi uczuciami człowieka, a pra
wami historii, które są prawami walki, czyli prawami ostrych 
podziałów? A jeśli tak, to co powinno być w dramaturgii - „me
todą" tego sporu? Myślę, że przede wSEystkim wynalazczość sy
tuacyjna. Chodzi o sytuacje takie, w których uczciwi, ideowi 
ludzie stają naprzeciw siebie jako przeciwnicy i spostrzegają na
gle, że są nieuchronnie skazani: jeden na zadanie, drugi na ode
branie ciosu - politycznego, moralnego, a niekiedy również 

fizycznego. Taką wynalazczością błysnął na chwilę na przykład 
Wajda w Popiele i diamencie, rozgrywając zabójstwo Szczuki w 
braterskim niemal uścisku mordercy i ofiary. 

W moim scenopisarstwie najczqśdc~ (w Odwetach, w Niem
cach, w Pirrwszym dniu wolności) ni0pokojq mnie takie właśnie 
zdarzenia ideowo-moralne. Są to zd:u zcnia o wiele częstsze mż 

się wydaje - właśnie w okresie wielkich koniliktów zbiorowych: 
wojny, rewolucji, kiedy prawa historii działają najpowszechniej 
i najbardziej dramatycznie. Są to zdarzenia o wiele głębiej obna
żające naturę ludzkich sporów, niż to jest możliwe w starciach, 
w których przeciwnicy nie widzą swoich twarzy, lecz jedynie 
barwy swoich znaków. 

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

Wielki spór ideowo-moralny naszych czasów, jako materia 
dla współczesnej dramaturgii, zakładać musi nie tylko sprzeczne 
tacje, ale i ludzkie oblicza partnerów. 

Słowo „wolność" - czyż w wielkim sporze naszych czasów 
nie jest ono jednym ze słów najczęściej i najdwuznaczniej uży
wanych? 

Wolność - bożyszcze o dwóch twarzach, z których - jak 
twarz księżyca - znamy zawsze tylko jedną: tę opisaną przez 

poetów. A przec1ez ... „Pewnie panowie zwrócili uwagę i na to, 
że zawsze, kiedy jedni odzyskują wolność, inni ją tracą". Ow
szem, znamy tę przeklętą prawidłowość. Wielki spór naszych 
czasów toczy się m.in. również o to, żeby wykreślić ją z rejestru 
wielu podobnych „prawidłowości" ludzkiego świata. 

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

Kiedy piętnaście lat temu odzyskiwałem wolność, już .na jej 
progu dowiedziałem się, że ma ona swoją drugą zagadkową twarz 
- odwróconą od nas i patrzącą w ciemność. A potem? PoteYn 
dowiadywałem się o tym codziennie ... 

Nasza wiedza o wolności? Jest wspaniała i zupełnie barba
rzyńska. 

1960 

DROGA DO „NIEMCOW" 

[ ... ] U pisarzy europejskich widzenie emocjonalne - jeśli 

chodzi o problematykę niemiecką - wyparło na pewien czas 
zdolność widzenia dialektycznego. Psychologicznie było to dość 
zrozumiałe, ale wcześniej czy później musiał przyjść czas i na tę 
drugą, poznawczą postawę literatury wobec zagadnienia niemiec
kiego. Dotykam tutaj kwestii dystansu, która jest - jak mi się 
zdaje - jednym z głównych punktów toczącej się tu, w Niem
czech, dyskusji o Sonnenbruchach. Czytałem w prasie berlińskiej, 
że pisarzom niemieckim brak jeszcze tego dystansu niezbędnego 
dla badawczej przenikliwości i pewnej obiektywizacji widzenia. 
Myślę, że dystans czasu może być w wielu zdarzeniach literac
kich zastąpiony lub uzupełniony przez dystans przestrzeni. Myślę, 
że może nam patrzącym z zewnątrz na społeczeństwo niemieckie, 
łatwiej nie tylko formułować oskarżenia i zarzuty, ale i podej
mować próby owej obiektywizacji, politycznego i moralnego war
tościowania zjawisk, charakteryzujących losy tego społeczeń

stwa. [ ... ] 

Glos w dyskusji nad Sonnenbruchami, zorga
nizowanej w Berlinie 25 listopada 1949 r. 



HANS MAYER O „ NIEMCACH" 

Pamiętam dobrze berlińską premierę „Niemców" [odbyła się 

29 października 1949 r.]. Oczekiwano jej z niepokojem. Na wi
downi plotka goniła plotkę . Szeptano, że oryginalny tytuł polski 
mówi po prostu o „Niemcach" [niemieccy widzowie znali wersję 
filmową sztuki pt. Die Sonnenbrucks]. Ci lepiej poinformowani 
zdradzali więcej szczegółów: sztuka wysuwa tezę, że Niemcy są 
w końcu także ludźmi. Wydarzenia wojenne tkwiły mocno w pa
mięci, tamte minione lata były bardzo świeżą przeszłością. Sam 
teatr był tylko nieznacznie uszkodzony w czasie bombardowania 
Berlina, mógł więc już w 1947 roku zacząć normalną działalność . 

Idąc na przedstawienie trzeba było jednak piąć się po gruzach, 
dookoła stały ponure ruiny. Przeczuwano, co może w takiej 
chwili powiedzieć widowni niemieckiej polski pisarz, do jakich 
słów i jakich stwierdzeń ma prawo. Lękano się, czy premiera nie 
będzie mimo wszystko zbyt wielkim szokiem. 

Premiera istotnie była szokiem, jednak z zupełnie innych po
wodów. Widownia była przygotowana na to, że Kruczkowski po
dejmie temat niedawnej przeszłości niemieckiej . Oczywiście sztu
ka była także rozprawą z latami wojny, ale nie sprawa prze
szłości, nie problemy Trzeciej Rzeszy i drugiej wojny światowej 
stanowiły jej główny temat. W gruncie rzeczy była to sztuka 
o powojennej współczesności niemieckiej, o sprawach rozgrywa
jących się „po wojnie", o najbliższej przyszłości Niemiec [ ... ] 

Niemcy były tą właśnie sztuką, którą wtedy powinno się było 
grać w całych Niemczech. Trafiła na sceny tylko w części Nie
miec i tylko do części kin. Oczywiście temat winy i odpowiedzial
ności przewijał się stale w powojennym dramacie niemieckim, 
zarówno na zachodzie, jak i na wschodzie. Nie powstało jednak 
wtedy ani jedno ważne dzieło sceniczne, dramat niemiecki niP. 
umiał się dobrać we właściwy sposób do tego uparcie wracają

cego tematu [ ... ] 
Sztuka Kruczkowskiego przemówiła tak silnie w latach powo

jennych i zrobiła takie wrażenie dlatego właśnie, że postaci z ro
dziny Sonnenbruchów były jednocześnie realne, umieszczone 
w dniu codziennym Niemiec okresu wojny - i reprezentatywn2. 

Reprezentatywne wszakże nie w znaczeniu abstrakcyjnych sym
boli; reprezentowały po prostu określone postawy społeczne, ty
powe w Niemczech w latach między rokiem 1933 i 1945. Powsta
ła w ten sposób sztuka, która z biegiem czasu nie traciła wiele 
na aktualności. 

W większości sztuk niemieckich z okresu powojennego cen
tralną postacią był z reguły faszysta. Tutaj faszysta jest postacią 
uboczną. Bohaterem jest człowiek, który z przekonań i postawy 
nie jest faszystą, nie ma z faszyzmem nic wspólnego, poz~ tym, 
że dopuścił by ten doszedł do władzy, by działał w jego imieniu 
i przeciwko niemu. Niemcy są sztuką o „biernych kibicach''. 
Polski dramatopisarz jako pierwszy zobaczył i pokazał problem, 
który dziś publicystyka zachodnioniemiecka próbuje zbyć przy 
pomocy frazesu o „przeszłości, z którą niemożliwy jest rozrachu
nek" [ ... ]. 

Kruczkowski i temat niemiecki (przelożyl 
J. Koenig), Dialog, nr 12, 1962. 

Krystyna Ciechomska (Marika), Zbigniew Niewczas (WilLy) 



Chmielewska (Fanchette), Wladyslaw Dewoyno (Tourterelle) 

Z KRONIKI TEATRU 
SCENA WROCŁAWSKA 

(Wydawnictwo Państwowych Teatrów Dramatycznych we Wro
cławiu) w numerze 2 z października 1949 roku pisała: 

TEATR W FABRYCE 

W ramach prowadzonej przez nasze teatry akcji zbliżania ze
społu artystycznego do robotników, zespół Państwowych Teatrów 
Dramatycznych odegrał fragment sztuki Leona Kruczkowskiego 

NIEMCY w świetlicy f>ar'istwowej Fabryki Mydła i Gliceryl'l.y 
przy ul. Krakowskiej we Wrocławiu. W występie udział wzi~li 

artyści: Stanisław Gawlik, Jan Nowicki i Jan Wiśniewski. SłoW ·'.) 

wstępne wygłosiła Irena Bołtuć-Staszewska, dramaturg Teatru. 

LEON KRUCZKOWSKI NA PRÓBACH „NIEMCÓW", 

W związku z opracowywaniem przez zespół Państwowych 

Teatrów Dramatycznych sztuki NIEMCY, przybył do Wrocławia 
w bieżącym miesiącu autor sztuki, Leon Kruczkowski, 'który 
wziął udział w kilku próbach. W czasie pobytu Leona Kruczkow
skiego we Wrocławiu nagrano w Polskim Radio jego rozmowę 
z dyr. Henrykiem Szletyńskim i Stanisławem Dygatem na temR t 
przygotowywanej sztuki. Rozmowę nadało Polskie Radio w dmu 
29 października br. 

NIEMCY Premiera 29.X.1949 w Teatrze Kameralnym 

Reżyseria: MARYNA BRONIEWSKA 
Scenografia: MARCIN WENZEL 

Obsada: Profeso r Sonnenbruch - JÓZEF KARBOWSKI, Ber
ta - ANTONINA DUNAJEWSKA, Ruth - HALINA MIKOŁAJ
SKA, Willi - ZBIGNIEW NIEWCZAS, IGOR PRZEGRODZKT, 
Liesel-RENATA FIAŁKOWSKA, Joachim Peters-SZCZEPAN 
BACZYŃSKI, Hoppe - JAN WIŚNIEWSKI, Schultz - STANI
SŁAW GAWLIK, RYSZARD MICHALAK, Juryś - JAN NO
WICKI, ANDRZEJ POLKOWSKI, Pani Soerensen - JADWIGA 
HAŃSKA, Marika - KRYSTYNA CIECHOMSKA, Tourterelle 
- WŁADYSŁAW DEWOYNO, MIECZYSŁAW NA WROCKI, 
Fanchette - HANNA CHMIELEWSKA, MARIA NOWAKOW
SKA, Oficer Wehrmachtu - TADEUSZ SZMIDT, JAN SZULC, 
Bennecke - MARIAN SŁOJKOWSKI, Gefreiter - JERZY 
ADAMCZAK, Antoni - HENRYK ABBE, RYSZARD MICHA
LAK, LUDWIK WYTYSIŃSKI, Urzędnik policji - MIECZY
SŁAW DEMBOWSKI, Dziecko żydowskie - xxx, Heini - xxx_ 

Przedstawień: 104 ., ' Widzów: 46 704 



SZTUKI LEONA KRUCZKOWSKIEGO i 
W TEATRZE POLSKIM WE WROCŁAWIU 

ODWETY 

premiera 4 czerwca 1949 r . 
. reżyseria MARYNA BRONIEWSKA 
scenografia ALEKSANDER JĘDRZEJEWSKI, WIESŁAW LANGE 
kostiumy JADWIGA PRZERADZKA 

NIEMCY 

premiera 29 pażdziernika 1949 r. 
reżyseria MARYNA BRONIEWSKA 
scenografia MARCIN WENZEL 

PIERWSZY DZIEN WOLNOŚCI 

premiera 3 maja 1960 r. 
reżyseria ANDRZEJ DOBROWOLSKI 
scenografia MARCIN WENZEL 

NIEMCY 

premiera 20 marca 1969 r. 
reżyseria ROMUALD SZEJD (pod opieką artystyczną Bohdana 
Korzeniewskiego) 
scenografia ALEKSANDER JĘDRZEJEWSKI 

PIERWSZY DZIEN WOLNOŚCI 

premiera 6 maja 1970 r . 
reżyseria JERZY KRASOWSKI 
scenografia ALEKSANDER JĘDRZEJEWSKI 

SMIERĆ GUBERNATORA 

premiera 16 czerwca 197 4 r. 
reżyseria BOGUSŁAW LITWINIEC 
scenografia PIOTR WIECZOREK 
muzyka ZBIGNIEW PIOTROWSKI 
choreografia WALDEMAR FOGIEL 

Kierownik techniczny: ADAM SADURA 
Brygadier sceny Teatru Polskiego: ZBIGNIEW MACKOWIAK 
Brygadier sceny Teatru Kameralnego: KAZIMIERZ TARSA 

Kierownicy pracowni: 
krawieckiej damskiej: WŁADYSŁAWA MASZTALERZ 
krawieckiej męskiej: JERZY HELAK 
perukarskiej: ZOFIA HEJNE-BREGULLA 
szewskiej: JERZY PORZYCZEK 
modelarskiej: ANDRZEJ GEMBORYS 
stolarskiej: JERZY DOMŻALSKI 
malarskiej: TADEUSZ CHĄDZYŃSKI 
tapicerskiej: WŁODZIMIERZ POMORSKI 
ślusarskiej: LESZEK NOW AK 

. elektroakustycznej: HUBERT BREGULLA 
elektrotechnicznej: KAZIMIERZ PIĄTEK 

Kierownik Biura Obsługi Widzów: 
JANINA KAISER 

Zamówienia na bilety przyjmuje codziennie w godz. 9-16 Orga
nizacja Widowni, ul. Zapolskiej 3, tel. 387-89 oraz 386-53, w. 91 
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Opracowanie graficzne: Edward Kostka 

Teatr Polski 
ul. Zapolskiej 3 
50-032 Wrocław 

Teatr Kameralny 
ul. Świdnicka 28 
tel. 44-62-01 

CENA 30 ZŁ 

-



WZGraf. Z-d 2 - 931184 - 7000. Z-16 




