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W repertuarze Teatru w sezonie 1984/85 ro.in.: 

Krzysztof Choiński - „Maria, Elżbieta, Małgorzata" 

Janusz Odrowąż - „Diabły warszawskie" 

Bertolt Brecht - „Rozmowy uchodźców" 

Lucjan Rydel - „Betleem polskie" (wznowienie) 

Jarosław Iwaszkiewicz - „Miejcami deszcz, miejscami po

goda" 

Sheldan Harnick- Jerry Bock - „Skrzypek na dachu" 

Barbara Czerska - „Różowe okulary" (dla małych dzieci) 

Redaktor programu - Krystyna Kalinowska 

Opracowanie graficzne - Ewa Libera-Pietras 

W programie w ykorzystano zdjęcia medali, wy

konanych przez artystę rzeźbiarza Antoniego Ko

strzewę, 

ZUP-K zam. 150/84 nakł. 3000 T-7 



10ZEF CZERNECKI 

Urodzony w 1949 roku. 
1972 - rozpo zęcie studiów na Wydziale Aktorskim PWST w Krakowie; 
1975 - Nagroda Prezydenta Miasta Krakowa; 
1976 - uk ończenie studi ów aa Wydziale Aktorskim, podjęcie studiów 

na Wydzia le Reżyserii tej amej uczelni; angaż do Teatru im . J . 
Słowackiego w Krakowie na etat akto rski; 

1977 - r żyseria widowiska plener wego (świa tło-dźwięk ) na dziedzińcu 
Collegium Nowodworskiego wg. scenariusza własnego i Anny 
Franty, w oparci u o teks ty C.K. Norwida, z okazj i 100-aej 
rocznicy Stowarzyszenia Archit któw Polskich i Nadzwyczajne
go Zjazdu SARP-u . 

1977 - wyróżnienie w zespole autor kim z Anną · rantą Ul projekt 
w konkursie na " Ideę tea tru przy złoś i" , ogłoszonym przez Mię
dzynarodowe Stowarzyszenie Scenografów i Techników Teatru 
w Paryżu. Pokonku~owa wys tawa w Centrum Kultury im. Pom
pidou w Paryż.u , publikacje w czasopi mach .Neuf" - Belgia , 
.AS" - Francja i dia riuszu „Polska Architektura Współczesna" 
(1 981 ); 

1980 - warszta t prz.eddyplomowy z reżyserii w Teatrze im . J. Słowac
kiego w Krakowie: Aleksande r Wampiłow - .Polowanie na 
kactki" (p Iska prapremiera); 

198 1 - warsztat dyp lomowy z reżyserii: „Król malowany" Urszuli Ko
zioł w Tea trze Sląsk im im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, II 
nagroda na ogó lnopolskim przeglądzie . Chorzowska Wiosna 
Teatralna". 

1983 - kie rownik artystyczny w Teatrze na Targówku. 

Wa:l:niejsze realizacje: 
1982 - . Zielony Gil" T . de Moli ny, Teatr Slą ki w Ka towicach (trzy 

złote maski dla rea lizatorów i tytuł „spektaklu sezonu " w tea 
trach śląsk ich); 
„Odejście Głodomo ra" T. Różewicza , Teatr Sląsk i ; 

1983 - ,. Bądźmy poważn i na se rio" O. Wilde'a , Tea tr Sląs ki, 
1984 - „Taniec Smierci" Strindberga, Teat r Sl ąsk i . 

ANNAFRANTA 

Urodzona w 1954 roku. 

1972 - 1978 studia na Wydziale Architektury Politechnik i Kra kowskiej, 

zakończone dyplomem z wyróżn i e ni em ; 

1979 - 198 1 Podyplomowe Studiu m Scenografii ASP w Kra kowie, za

koń zone dyplomem z wyróżnieniem; 

1977 - podjęcie pracy w Instytucie Urba nistyki i Planowania Przestrzen

nego Po litechniki Krakowskiej; 

1977 - wyróżrnenie w między narodowym konkursie na . Ideę teatru 

przyszłośc i " w zespole au torski m z Józefem Czerneckim; 

1979 - nagroda SARP im . Skrypija i Nowickiego na najlepszy dyp lom 

na wydz.ialach archit ktury za 1978 rok; 

1979 - trzymie it<czne stypend ium w Iowa Sta le Un ive ity , USA; 

1980 - debiut scenograficzny : „Polowanie na kacz ki " Aleksandra Wam 

piłowa na scenie „Min iatura" Teatru im. J. Słowackiego w Kra

kowie;, 

1980-1 984 Realizacje w teatrach dramatycmych: 

Ka towice, Teatr im . l. Wyspiańskiego: „Zielony Gil", „Odejśc i e Gło 

domora" , "Bądźmy poważni na se rio". „ Taniec śmierc i " . Reżyser i a -

Józef Czernecki. 

Kost iumy do sztuk: "Kolonia Wyzwolenia" , reżyseria Stan isława Brej

dyganta i „Mizantrop" , reżyseria Jerzego Zegalskiego. 

Rzeszów, Tea tr im. Siemiaszkowcj : .Klub Kawalerów" , reżyseria Józefa 

Czerneckiego . 

Kraków, Stary Teatr , Scena Kameralna: . Rod zina otów" , reżyseria 

Józefa Czernecki go. 

Realizacje w teatrach lalkowych: 

- Teatr Dzieci Zaglęb i a w Będzi nie : „Baj ki pana Bajki", reżyseria 

Zbigniewa Poprawskiego; 

- Teatr "Lalka" w War zawie: „Co ię przyśniło Czerwonemu Kaptu r

kowi" , reżyseri a Zbigniewa Poprawskiego ; 

Projekty graficzne programów i p lakaty m.i n. do .Kró la Malowanego" , 

,.Zielonego G ila" , . Klubu .Kawalerów" . 

Ma.gc:lei Oller 

„SYĆ 
PO PROSTU 
LUDŻMI" 

Centralną i zarazem naj aktywniejszą postacią "Pierwsze

go dnia w lnośc i " jest Jan, dla którego wolność jawi się 

jako możliwość wyboru , którym chce siebie potwierdzić 

i okreś l ić od nowa. Jest to model wolnośc i trudnej, świa

domej i konsekw ntnej , ale w swym charakterze roman

tycznej . Ja wybieram - mówi Jan, mogę postąpi ć różnie, 

ale postąpię właśnie tak. Taka wol ność wymaga odwagi, 

bo niesie za sobą odpowied zia l ność. 

U Michała wo lność wywołuje lęk przed nowym i niezna

nym. Po przeżyci ach w obozie potrzebuje spokoju, ale 

jednocześn i e zuka rekompensaty za tych pięć lat spędzo

nych w upodleniu . Chce zgłos ić się na front , marzy o do

konaniu czegoś wielkiego, co zmieniłoby w nim obraz 

siebie samego, odsuniętego przez historię na boczny tor. 

Hieronim siłę upatruje w zb iorowości, w solidarności 

współwięźniów. Jest sta rszy od wszystkich i naiwny trochę 

w swych sądach. Chyba także zbytnio przyzwyczajony do 

życia w gromadzie i wspólnej nieodpowiedzialnośc i. 

Wolność Pawła i Karola to wolność agresywna i brutal

na, polegająca przede w zystkim na zaspokojeniu instyn

któw. Agresją chcą odpowiedzieć na doznaną agresję; 

można by sądzić, że skutecznie został w nich zniszczony 

człowiek świadomy. Jednak bohaterska śmierć Pawła 

w obronie wolnośc i zmienia optykę widzenia tych zdemo

ra lizowanych niewolą chłopców, widzących wolność 

w anarch ii . 

Postawę sk rajnie odmienną od pozostałych bohaterów 

prezentuje Anzelm, który o wolności - podobnie jak 

Jan - myślał gruntownie, a le zupełnie inaczej . Jego wol

ność oparta jest na paradoksie. Prawdziwie wolny czuł się 

Anzelm w sytuacji zn iewolenia. Twierd zi , iż aby czuć się 

wolnym trzeba posiadać bardzo dużo, albo nie pos iadać 

nic. Posiadać mało, niewystarczająco - to najgorsza nie

wola. W sytuacji obozowej Anzelm był wyzwolony od 

„ mieć", mógł tylko „być". Ponieważ nie miał wpływu na 



rzeczywis tość - istniał jak gdyby poza mą. Nie mu iał 

nic robić, ani niczego posiadać , bowiem przedmioty i fun

kcje, które człowiek spełn ia, rozpoczynając działanie, 

określają go stając się pułapką własnych i cudzych sądów 

o człowieku. Nie móc nic zrobić jest uwolnieniem od ro

dziny i społeczeń twa, ucieczką usprawied liwioną i w tym 

wypadku nobilitowaną. Jest to pogląd brutalny, ale i za

razem szalenie niepokojący, bo przecież każdy ma mo

ment, w którym chce uciec od odpowiedzialności i spo

łeczeństwa oraz funkcji, które ono narzuca. 

Każda zatem z tych postaci ma w sobie inny obraz wol

ności, każda też inaczej się zachowa wobec wyboru, ja

kiego dokonał Jan, przyjmując do kwatery córki doktora. 

Dla Jana jest to potrzeba sprawdzenia się w sytuacji, 

w której po raz pierw zy od pięciu lat od niego zależy 

czyjś los . Próbuje odnaleźć w sobie wolnego człowieka 

z wszystkimi tego konsekwencjami . Michał boi się tej wol

ności i możliwości, jakie ona niesie. Nie chce okazać się jej 

niegodny, ale równ ież nie wie, czy może na tyle w siebie 

wierzyć. Hieronim zaś uważa, że ochrona wrogów rozbija 

ich solidarność. Dla Karola i Pawła natomiast obecność 

kobiet w kwaterze oznacza możliwość zaspokojenia in

stynktów. Mamy tu więc egzempl ifikację różnych pojęć 

wolności, od anarchistycznej do idealistycznej wachlarz 

różnych postaw moralnych. 

Wydaje się jednak, że dramatyczne poszukiwania boha

terów Leona Kruczkowskiego można za.mknąć w prostych 

słowach Hieronima: „Staramy się być ludźmi , mój panie, 

po prostu ludźmi, we wszystkich okolicznościach ". 

Wokół 
warszawskiej 

• prapremiery 

12.Xll .1959 - Teatr Współczesny . Reżyseria: Erwin Axer. Scenografia: 

Wojciech Krakowsk i. W ro lach głównych : Tadeusz Łomnicki - Jan . 

Aleksandra Sląska - Inga . 

• • • 

„ owa sztuka Kruczkowskiego" 

(wywiad z Leonem Kruczkowskim przeprowadzony przez Marię Błasz

czyk z Agencji Publicystyczno-Informacyjnej ) 

- W sztuce mojej chodzi głównie o konflikt ideowo-moralny między 

humanistycznymi, jed noczącym i uczuciami i dążen ia mi człowieka, a pra

wa mi historii, które są prawami wa lki, czyli prawami o trych podziałów. 

Konflikty takie występują zwłaszcza w okresach wielkich historycznych 

starć narodów czy klas społecznych . 

- Czy można zatem uważać, że wybór miejsca akcji - małe miasteczko 

w Niemczech - jest sprawą przypadk u? 

- W dużej mierze . Dramat . Pierwszego dnia wo ln ości" można by bez 

większych zmian w tekśc i e zloka lizow ć np. w okresie wojn y domowej 

na obszarze Rosji. Obrałem jako miejsce akcji Niemcy pod koniec ubieg

łej wojny po to. by móc się odwołać do powszechnej u widzów znajo

mości ok re ' I onych i niezbyt odległych rea liów historycznych. 

- Jak sły załam akcja sztuki oparta jest na autentycznym zdarzeniu, 

w którym Pan sam brał u dział . Czy tak jest istotnie? 

- Tak . Po raz pierwszy bodaj w mej twórczości nawiązałem do auten

tycznych wydarzeń , któ re sam p rzeżyłem bezpośrednio po uwolnieniu 

naszego obozu j eńców przez I Armię Wojska Polskiego w lutym 1945 r. 

Był to właśnie incydent z rodziną niemieckiego lekarza w małym . opusz

czonym przez ludność miasteczku w strefie przyfrontowej . Autentyczne 

jest również i to , że miasteczko zostało w pewnym momencie, nagle 

i niespodziewanie otoczone przez ukrywające się w oko licznych lasach 

oddziały SS-Waffen . Oczywiście, w sztuce mojej oba te zda rzenia zostały 

odpowiednio powiązane i rozwi ni ęte , zmodyfikowane według a rtystycz

nej i ideowej koncepcj i utworu. ( ... ) 

"Ilustrowany Ku rier Polski" .1 4. XIL1 959 r. 

• • • 

Z prapremierowych recenzji ... 

„(.„) W żadnej z dotychczasowych sztuk Leona Kruczkowskiego nie 

i.arysował się jego rodowód literacki tak wyraźnie, jak w „Pie rwszym 

dniu wolnośc i" . Myślę o związkach tego pisarza z twórczością Żerom

skiego, z której wywodzi się bohater nowego dramatu. W Ja nie sk u

piają się typowo polskie siły i słabości : poczucie so l i da rn ości społecz

nej połączo ne z wybujałym indywidualizmem, rozsądne spojrzenie na 

ś wia t z łatwowi ernością i marzycielstwem". 

Zofia Ka rczewska-Mark iewicz 

.Życ i e Warszawy" 15. Xll .1959 r. 

„(„.) Sztuka Kruczkowskiego jest sztuką intel ektualn ą , filozoficzną, 

aż kłębi się w niej od zwarć dyskusyjnych. Czy to znaczy, że jest niezbyt 

sceniczna, przeintelektualizowana, nadmie rnie zagęszczona? Bynajmniej 1 

Z wyjątkiem może wątku Anzelma, trochę sztucznie włączonego w su

rową konst ruk cję sztuki, utwór trzyma w napięciu także od strony fabu 

ł y, w pełni dramatycznej , nieledwie sensacyjnej. Widz jest porwany 

i wzruszony. Każdy widz." 

Jaszcz . Trybuna Ludu" 15. Xll . 1959 r. 

„Nowa sztuka Leona Kruczkowskiego „Pierwszy dzień woln ości " -

piąta już po wojnie - jeszcze na długo przed jej premie rą wywołała 

ż we dyskusje. („.) Motna więc jej wróżyć nie tylko duże powodzenie 

w tea trach (wystawienie jej zaplanowało aż osiem teatrów) ale i bogate 

życie sceniczne. („.) Jesteśmy z Janem, za Janem. za jego ludzkim wy

borem , za jego moralnymi racjami." 

Stefan Polanica „Słowo Powszechne" 15.Xll. 1959 

„(. „) Jest więc zagadnienie wolności„. Jest zagadnienie solidarnośc i 

grupy, prawa i konsekwencji załaman ia tej sol i darności w imię swobody 

przekonań jednostki. Jest wreszcie zagadnienie niebezpieczeństwa wspa· 

nialom ś lnośc i w stosunku do wroga . („. ) W tym bogactwie problemów 

mote wybierać teatr do wol i . .. Pierwszy dzień wolności " w Teatrze 

W·półczesnym jes t na pewno n i eprzecię tnym spektaklem. Z tym więk 

szym zainteresowaniem chcialoby się obejrzeć dalsze wcielen ia sztuk i 

Kruczkowskiego." 

Henryk Bieniewski „Orka" 17.I.1960 r. 

• • • 

Wypowiedzi widzów zamieszczone na łamach 

„Sztandaru Młodych" 20.XII.1959 r. 

„P. Michałow ki (inżyn ier ): Ba rdzo lubię Kruczkowsk iego , widziałe m 

wszystkie jego sztu ki. Po . Niemcach " ta podobała mi s ię najbardziej . 

Wolność człowieka, obowi ą:zk i moralne wobec nieprzyjaciela - to prze

c ież sprawy bardzo dla nas ważne. 

P. Zalewska (urzęd ni czka) : Muszę powiedzieć, że wcale mi się nie po

dobało . Takie smutne i c i ężkie . Wolę jak śpiewają, a lbo jak mó wią, ale 

wesoło . Uważam , że do teatru chodzi się dla rozrywki, a nie po to, by 

słuchać o rzeczach smutnych." 


