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Z NOTATNIKA 
Dramaturgia naszych czasów - czymże ona być po

winna? Czy nie sztuką prowadzenia sp or u, sporu 
ideowo-moralnego między humainiSltycznymi j e d n o -
czą c ym i ucz,uciam i człowieka a prawam i historii, 
które są prawami w a1ki czyli p rawami ostrych po-
działów? A jeśli tak, to co powino być - w drama
turgii - „metodą" tego sporu ? Myślę, że przede wszyst
kim wynalazczość sy t u a c y j n a. Cho.de.i o sytuacje 
takie, w k tórych ucz;ciwi, ideowi ludzie staj ą naprze
ciw siebie jako p r zeciwnicy i spostrzegają nagle, że 
są nieu chronnie skazani : jeden na zadanie, d rugi na 
odebran ie ciosu - politycznego, m or alnego, a n iekiedy 
również fizyczmego. Taką wy.nalazczością błysnął na 
chwilę np . Wajda w „P op iele i diam encie" rozgrywa
jąc zabój stwo SzczUJki w bratersk im niem al uścisku 

m ordercy 1 j.ego ofia r y. 
W mo.im scenopisa:rstwie najczęściej (w „Odwetach", 

w „Niemcach", w „P ierwszym dniu wolności") niepo
koją mnie ta•kie właśnie :zdarzenia ideowo-moralne . 
Są t o zdarzenia o w iele częstsze niż się w ydaje -
właśnie w okresach wie~kich k onflik tów zbiorowych : 
wojny, rewolucji, k iedy pr a wa hi torii działają naj
powS1Zechini ej i najba!'dziej dram atycznie. Są t o zda
rzenia o wiele głębi.ej obnażające naturę ludzkich 
sporów niż to j.est możliwe w stal"Ciach, w kltórych 
przeciwnicy n ie widzą ·swoich twarzy, lecz jedynie 
barwy swoich znaków. 

Nie chcę przez to powiedzieć, że bar wy nie mają 

znaczenia. Od lat ukochałem j eden określony kolor. 
Rzecz przecież w tym , że właśnie n aj bardziej jedno
cząca ideologia zaczynać musi od ostrego za.rysowania 
podziałów. Dopóki jednak „po drugiej stronie" stoi 
postać bez twarzy alb o 2J twarzą kan alii, nie m a jesrz
cze m iejsca na d. r a m a t, tzn. na coś więcej ponad 
zd arzenie fizyczn e. 

Wielki spór idoeowo-mor alny naszych czasów jako 
m isteria d la współczesnej dram aturgi·i· zakładać musi1 

nie tylko ·spr zeczne racje, ale i lud"ZJk ie oblicza par
tnerów. 

* 
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Słowo w o 1 n o ś ć - czyż w wielkim sporze naszych 
czasów nie jest ono jednym ze łów najczęściej i n a j
dwuznaczniej używanych? 

Wolność - boży zcze o dwóch twarzach, z k tórych -
- jak twarz księżyca - znam y zawsze jedną: tę QPi· 
saną przez poetów. A przecież. .. „Czy nie zauważyliś
cie, panowie, że zawsze, kiedy jedni odzyskują wol-
ność, inni ją tracą"? Owszem, znamy tę przeklętą 

prawidłowość. Wielki spór na· zych czasów toczy się 

m.in. również o to, żeby wykreślić ją z rejestru wielu 
podobnych „prawidłowości" ludzkiego świata. 

Cóż że sam o·tme, odosobnione próby łamania tej pra
wirclłowości skazane są na klęskę? J .est to ten rodzaj 
klę k , k,tóre torują drogę zwycię :twu. 

K iedy piętnaście lat temu odzyskiwałem wolność, 

już na jej progu dowiedziałem się, że ma ona swoją 
drugą, zagadkową twarz - odwróconą od nas i pa
trzącą w ciemność. A potem? P otem do·wiadywałem 

się o tym codziennie ... 
Nasza wiedza o wolności? Jes·t wspaniała - i zupeł

n ie barbar;i:yńska . 

LEON KRUCZKOWSKI 

ERWIN AXER 

ZAMIAST WYPOWIEDZI REŻYSERA 
- J ak to było - zapytał. - Co się stało z N iemca

mi, którzy nie zdążyli uciec z P olski? Czy pon ieśli za
służoną karę? 

Zawahałem się. 

- Było niesprawiedliwie - odrz kłem. - Wielu ło

trów umknęło, a 111iewinni m arnie poginęl i. Tak. Chy
ba nie było w tym S:Prawiedliwości. 

P Lsar z ipokręcił głową i wyraz oczekiwania z.gasł 
w jego ok u. 

- Sprawiedłiwość nie jest rzeczą tak prostą - po
wiedział. 

Najwyrażniej nie spełniłem jego nadziei. 
Patrzył .na mnie spod 1Przymrużony1ch powiek i na

wet zapalając cygaro nie pu zczał z •oka, jak gdyby 
był całkowicie pr zekonany, że we mnie, k tóry widzia 
łem, zawar te jest potwierdzenie sądu, k tóry on po
wziął da leko stąd . 
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To mi pochlebiło i gniewało mnie izarazem. Posta
nowiłem jak naj!Prędzeij wstać i pożegnać się i wtedy 
przypomniałem sobie nad bardziej niesprawiedliwą hi
storię, ja·ka mi się kiedy1kolwiek 1Przydarzył'a. 

Mieszkaliśmy wtedy w mieście Halberstadt w środ

kowych Niemczech, s,ześćdziesięciu uwoln.ionych jeń
ców z powstania. Z okien pięknego domu, który rza
jęliśmy prawem ika,duka - mieściła się w nim przed
tem ochronka - rozciągał się widok na niewielki plac 
staromiejski i zaraz dalej na folwarcz k, w którym 
uderzał w oczy wildok 1gęsi i kaczek kąpiących się 
w ogromnej kałuży. Dalej za lklepi1skiem były zabu-
dowania gospodarcze, w których mieszkały ikozy 
i owce, oraz nasn rodacy, sp rowadzeni z dalekiej 
Ojczyzny do przymusowych robót. 

Podczas gdy u nas panował rygor wojskowy 
i względny porządek, na dole dymiły ogniska, lał się 

spirytus, dzie!l i no,c buchały !krzyki, fermentował nie
ustanny r uch. 

Od obozu „cywiilów" odcinało nas nie tyle ogrodze
nie - wiel!ka brama stała dzień i noc otworem - ile 
nasze nowe m undury z 1pięknyimi złotymi guzikam i, 
ile - uchwytny mim o żyiczlirwości - odcień pogardy 
dla ludzi, którzy zbyt łatwo .zgodzili się służyć Niem
cem. 

P ewinego d.nia, gdy bujne życie na k lepisku zda
wało się już n ieco zamierać, bo zapasy były na wy
czerpaniu, mieszkańcy ob ozu wpad% na nowy pomysł. 
Mają.tek gospodafS'twa, w p ostaci niezli1czonych owiec 
i kóz, został wystawiony na siprzedaż p o cenie dwóch 
marek za sztukę. W ten siposób postanowiono zebrać 
kapitał na nowe zasoby spirytusu, podtrzymującego 
raidość odzyskanej wolności. 

Nie minęła godzina, g,dy ·obszer ne boisko zaroiło się 
od ludzi. Od bramy wzdłuż stawu z ikaczikam:i aż do 
jednej ze stodół, WI której był magazyn żywego to
waru i kasa, ciągnął się gruby ogon złożony z jeńców 
rozma1tyich narodowości i' cudzoziemskich robotników 
wszielikiego awtoramentu. Z wysokości naszego pałacu 
oglądaliśmy to rojowisko z zaciekawieniem nie stłu
mionym jeszcze [przez obycie z dziwacznymi zjaiwis
kami tego okresu, który mi·ał tyleż ws1Pólnego ze snem 
co z rzeczywistością. Odwróciłem się od punktu obser-
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wacyjnego w oknie, gdy dwóch lub trzech Niemców 
wpadło do mego pom ieszczenia. 

W bezŁadnych z.daniach opowiadali o niebezpie
czeńs;bwie w jakim znalazł się ich współplemieniec. 
„To prof~sor - wielki profesor" - powrtarzał jeden 
o wybladłej twarzy i trzęsących się rękach. „Pan 
prizec1ez szanuje naukę? Niepraiwdaż?" Dreptali 
w kółko ·nie mogąc sobie znaleźć miej•sca, i trudno 
było oprzeć się zdumieniu, że tak bardzo są podobni 
do Żydów wołających w 1niebezpieczeńsitwie pomocy 
.,u dobrego Niemca". Z tego, co po•wiedzieli, wyni
kało, że naiprzeciw u „cywLlów" rozgrywa się nie
wielka tragedia. Jakiś profesor wraz z córką przy
był, by zakupić 1kozę - skuszony jej niską ceną. 

Wmieszał się w ogonek i prawie dosięgnął celu, gdy 
zdradził go akcent jego niemczyzny po·Zibawionej 
obcego nalotu. „Żli" ·Polacy, rozeźleni jeszcze bardziej 
jego bezcze1nością, wywlekli· go wraz z córką na śro
dek dziedzińca, rower córki wrzuci·Li do stawu, a tecz
kę p r ofesora w gnój. I oto stał rz bródką pop'1amioną 
krwią i błotem obok swojej wysokiej, chudej córki, 
pośrodku wrzeszczących i okładających go pięściami 

barbarzyńców. 

W pierwszej chwHi inikt mnde nie zauważył. Roz
trąciłem uderzeniami pierwszy szereg, potem pomógł 
i k rzyk, a kied y znalazłem się obok profesora w m oim 
mundurze ze złotymi guziikami- zrobiła się cisza. 

Profesor drżącym głosem wyjąkał parę słów po
dziękowania i uczynił ruch do odejścia, najbliżsi roz
sunęli się daj ąc wolną drogę. Za·trzymałem g·o ruchem 
dłoni. -Nie -.powiedziałem- nie. Polacy tak nie po
stępują. To było n ieporozumienie. Dos.tanie pan z po
wrotem swoją teczkę z książkami i rodacy m oi zwrócą 
pani rower. 

Schyliłem się, żeby podnieść teczkę, i wtedy ode
zwały się pierwsze głosy siprzeciw u. Niem iec rozej
rzał się niesp okojn ie i znow1u chciał rU!szyć . Zatrzy
małem go jeszcze raz. Spokoj1nie przemówiłem do 
ziomków, starając się przełożyć im niestosowność ich' 
postępowania . Ale złote guzik[ jak gd)1by strac iły 

swoją m oc magiczną. Koło za,cieśniło się. WiiCl.ziałem 

groźne miny ibli'ższych, słyiszałem groźne g'łosy dal
szych szeregów.„ Zacząłem coś pleść o h onorze. 
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Przerwali mi z m iejsca. Oświadczyli, że powstańcy 

nic nie wiedzą, że nam się dobrze Wiodło, żeśmy so
bie żyli wspaniale, kiedy ich, parobków, Niemcy prali 
po gębie. Mieli najwyraźniejszą ochotę, żebym teraz 
tego prania po gębie za'kosZitował. 

Ci z tyłu napierali na najbliższy<ch. Koło zacieśniło 

się. Przyparli m ni·e do Niemca. Wtedy zjawił się Rud
nicki. 

Rudni'C~ki był to chłop z Zaleszczyk, który dostał się 
do nas od Ber'linga. Wzięli go do n iewoli na przy
czółku czerniakows'k'im z odłamkiem w żebrach. Na
mówiłem Stabsarzta Kretschm ara z lazaretu w Elbin
gerode, żeby mu v.ryjął ten odłamek, i R udnicki przy
siągł mi dozgonną wdzięczność. Nie była ona do po
gardzenia, zważywszy, że miał postawę goryla, a siłę 

buhaja. 
I oto któryś z kolegów zauważywszy mnie w opre

sji wezwał R udnickiego. 
Spadł jak b urza. Roztrącił jednym rzutem ram ie

n'ia pl'ześladowców i zmala•zł 1się tkoło . mnie. Zanim 
zdążyłem wydać głos, jego !Pięść spadła z silą młota 

parowego, nim zdążyłem się spostrzec, nieszrczęsny 

profesor leżał w błocie. 
Rodacy roz tąpili się nic nie rozumiejąc. Stracili 

jakąkolwiek przyczynę do ataku na mnie. 
Jęcząc i stękając żywotny nad podziw profesor 

dźwignął się z ziemi. 
- Czy mogę już odejść, panie oficerze? - Ręce mi 

opadły. - Rudnicki - mówię -Rudnicki, cóżeś ty zro
bił najlepszego? 

- Jak to, panie - odrzekł Rudnicki - chłopcy przy
biegli i mówią, że pana chcą bić . !No, to k.to chce pana 
skrzywdzić? Wiadomo, Niemcy. 

Ruszyłem z Rudnickim w stronę domu nie patrząc 
na nikogo. 

* 
Brech t palił w milczeniu swoje cygaro, potem ski

nął głową z zadowoleniem. - Otóż to - powiedział. -
Otóż to. To właśnie jest sprawiedliwość. 

ERWIN AXER 
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JAN KOPROWSKI 

OD NIEMCÓW 
DO PIERWSZEGO DNIA WOLNOŚCI 

O powodzeniu Niemców Leona Kruczkowsikiego1 po
zo. wszys:tkimi walorami !Przyznawanymi iemu najlep
szemu dramatowi Polski powojennej, zadecydował 

przede wszystkim ,problem. Nasze sąsiedztwo z Niem
cami, tysiąc lat s to unków, w !których więcej było 

wojen i niezgody, niż przyjaźni i pokoju, sprawiają, 
że „zagadnienie niemieckie" zaw~ze jest w życiu pol
skim aktualne i wciąż może liczyć na żywe zainte.re
so.wanie społeczeństwa. Pamiętamy jak gorące dy
skusje w prasie i poza prasą wywoływały przedsta
wienia Niemców na Hcznych scenach !krajowych. 
Oczywiście, w sukurs temu problemowi przybyła for
ma dramatu. Niemcy są utworem doskonale zbudo
wanym, o umiejętnie rozłożonych akcentach napięcia 
i dobrze p oprowadzonej akcji od ekspozycji poi1Jrzez 
rozwój i kulmirnację aż do rozwiązania. W Pierwszym 
dniu wolności Kruczkowski powrócił do tego tematu, 
a raczej podjął go na nowo. Powiedziano gdzieś kie
dyś, że każdy pisarz ma jakiś problem obsesy.iny, któ
ry nie daje mu spokoju. Myślę, że i tutaj mamy 
z czymś podobnym do czynienia. 

Nie jest to obsesyjność natrętna, o znamionach cho
robowych. Słowa „obsesyjność" używam niejako za-
9tępczo. Kruczkowski po pros:tu świadomy jest tego, 
że „problemu niemieckiego" nie może ominąć polska 
publicystyka, polska literaitura, opolska dramaturgia. 
Wziął na siebie część tego ciężaru. J ·est uprawniony, 
by ten ciężar tPOdjąć. Zna Niemcy: ludzi, kraj , jego 
historię. N iemcy były wydarzeniem w naszym życiu 
teatralnym. Wydarzeniem jest również Pierwszy dzień 
wolności. I w ty;m dramacie odezwały się echa dra
matu poprzedniego. Może nie tyle w wątkach, ile 
w niektórych postaciach. 

Doktór w Pierwszym dniu wolności jest krewnym 
profesora Sonnenbrucha z Niemców. Jak tamten, ma 
poczucie swego obowiązku, jest sum ienny, akuratny, 
ro.z.miłowany w swojej p;racy i swoim zawodzie. Nie 
wóaje się w tak charakterystyczne dla pewnej kate
gorii inteligencji niemieckiej rozitrząsania polityczne, 
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chce być z dala od polityiki, poza nią. Ale właśnie po
lityka wkracza w życie obu: i profesora Sonnenbrucha, 

i Doktora.. Obru im u!d.ziela gorzikiej nauki, karze za 
próbę „umycia rąk" . 

Inga w P ierwszym dniu wolności ma w sobie w iele 
z Berty Sonnenbruch i Liesel : jak one, nienawidzi 
wszy,s1Jkiego, co żyje p oza obrębem niem ieckości. Jest 
zajadłą nacjonali1stką, wierzy święcie we wszystkie, 
nawet te najgorsze hasła szowinizmu i faszyzmu nie
mieckiego. 

Do P ierwsztego dn ia wolności wprowadził Leon 
KruczkowSiki grupę Polaków - jeńców z oflagu. 
W Niemcach konflikt rozgryiwa się przede wszystkim 
w łonie rodiziny niemieckiej, ńu, w P ierwszym dniu 
wolności , widz'imy jaki użyitek ·z 1tego pierwszego dnia 
wolności chcą uczynić jedni' (Polacy) i drudzy (Niem
cy) . Widz, iktóry obejrzy przeds.tawienie, joedno poj
mie na pe1wno: jak trudną rzeczą jest wolność i jak 
trudno dokonać wyboru w tym, co ta wolność czło

wiekowi ofiarowuje. 

Inga korzysta i wolności w ten sposób, że pomaga 
faszyzmowi i' sama s1trzela z wieży kośc i oła, do ludzi 
uważanych przez nią .za wrogó.w. Jej siostra Luzzi 
woJność pojmuje jako pozbycie s i ę działania hamulca 
moralno-obyczajowego. Ioh oj-ciec, Doktór utożsamia 
wolność z poczuciem dobrze speł•nionego obowiązku 

zawodowego. 

Przed o wiele trudniejszym zaga:dnieniem sitaje gru
pa o.fi.cerów p olS!kich, którzy zza dru tów oflagu wy
dostali się, po pięc iu latach ,zamknięcia, na wolność. 
\V dalszym •ciągu są na obcej zi•em i, otoczeni 1uidżmi, 

którzy uważa.ją ich za wrogów i k tórych oni za ta
kich uważają. Swoich problemów wolności nie mogą 

rozegrać we własnym kraj u, na własnej ojczystej 
ziemi . To jest ta dodatkowa trudność, k tóra kh po.
s:tanowieniom i poczynaniom przydaje swoistego za
barwienia. 

Ja:kże łatwo, na pozór, znalazłszy się w obcym, 
opuszczonym domu - splądrować ,go, zniszczyć, „ode
grać się" na wrngach, jako że jesrt to dom niemiecki. 
Jakże łatwo, na p ozór, spotkawszy w tym domu dwie 
młode dziewczyny - „odegrać się" na nich, jako że są 
to dziewczyny niemieckie. 

14 

Wolność to nie tylko rzeczy wielk ie: ojczyzna, re
wolucja, walka. Wolność to codzienność, chwila po
wszednia, która stawia nas ·Oko w oko z tysiącem po
kus, możliwości, propozy·cji. Człowiek wolny może 

wybrać wszysl1Jko. A właśnie: czy może? Czy powL 
nien? 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 cudzej. Nie, chodzi przecież -0 wolność wśród 

ludzi, wolność z ludźmi, ,przez ludzi i dla l udzi. 
O wolność społeczną, lflarodową, internacjonalistycz
ną. 

Chodzi, krótko mówiąc, o wo1ność w warunkach 
skonkretyzowanych społecznie i history.cznie. O dobry 
użytek z tej wolności przez czło.wieka, który zna jej 
cenę i wie, jak się za nią Płaci. Chodzi o wolność 
jednostki i wolność zbiornwości. 
Ma.teriału do rozmyślań nad tymi problemami do

starcza nowa szituka Leona Kruezkowskiego. Zagrana 
w Warszawie i na Wybrzeżu, w chodzi obecnie na sce
ny wielu innych teatrów w ·naszym kraju. Obej["zymy 
ją również w Łodzi. Stanie się ona tematem roztrzą
sań publicznych na łama1oh pra.sy i w dy skusjach. Bę
dzie również przedmiotem rozważań każdego z nas 
na własny użytek. Gdyż wolność j est rzeczą wspa
niałą i trzeba umieć z niej korzysfać. 

JAN KOPROWSK I 

MARIAN PIECHAL 

PROBLEM WOLNOŚCI 

Tyle jillż razy. tracili'śmy w ciągu naszych dziejów 
wolność, że jej problem należy w Polsce zawsze do 
najbardziej żywych . P rzy ponownym jej odzyskiwa
niu w ·roku 1945 stanął on raz jeszcze w całym swym 
skompl:ilkowaniu i złożoności. To, że Leon KrU'czkow
ski podjął ten problem w swej sztuce dopiero po la
tach p iętnastu, świadczy właśnie o· nigdy niewygasłym 
znaczeniu tego problemu , a może na.wet większej 

dziś, niż kiedykolwiek, jego aktualności. 
Zagadnienie wolności - tak jak je postawił L eon 

Kruczkowski - nie da silę roz,wiązać w gr anicach 
uproszczonego pojęcia, że wo1ność 1to zrozumienie ko
nieczności. Oczywiście można.by dyskutować, czy 
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ostatnia wojna, podobnie jak i każda poprzednia, była 
koniecznością, a jeżeli była, to czy w takim r·ł~ie dla 
bohaterów dramatu Kruczkowskiego obóz jeniecki był 
!liewolą? Ale oni przecież Anzelma, który tak właś
nie rozumie wolność, nazywają „podlecem", a więc 

nie zgadzają się na uznanie każdej w ogóle koniecz
ności. Jeżeli już uznają jakąkolwiek konieczność, to 
konieczność wyboru ty.eh lub innych zasad postępo
wania, ale na ogół pojęcie wolności nie mieści się 

według nich w kategoriach konieczności. 
Trzeba zatem sięgnąć po inne m ierniki wolności . 

Te, dotyczące nie zbiorowości, lecz jednostki. Dopiero 
wychodząc z założeń personalnie pojętej wolności 

można potem przejść do określenia obiektywnego 
jej zasięgu. To, co ma się rozstrzygnąć w zbiorowoś
ci, ro.zstrzyga się przed.tern w jednosibce ludzkiej. Tak 
stawia problem wolności w swej sztuce Leon Krucz
kowski. 
Podręcznikowa , encyilclopedycz.na definicja wolności 

br.z.mi: 1. „niezaileżność jednostki i swoboda jej po
stępowania, ograniczon a jedynie podobną swobodą in
nych jednostek'', 2. „niezależność od wewnętrznego 
i zewnętrznego przymusu". Główny bohater dramatu 
Kruczkowskiego, Jan, zldaje się odrzucać obie wersje 
powyższej definicji. Według niego woli:iość nieodłącz
na je t od obowiązku. Obowiązek tym się różni od 
konieczności, że jest wynikiem wolnego wyboru. I te
go właśnie nie mogą zrozumieć jego koledzy, a zwła
szcza An.zelm, dla którego wolność to przede wszyst
kim pozbycie się obowiązków i jakiejkolwiek odpo
wiedzialności, nie mówiąc j1uż o dramatycznej anta
gonistce Jana, Indze, dla k tórej wolność to możliwość 
wywierania zemsty, a w~ęc dawanie zupełnej swobo
dy wewnętrznym odruch om, •pasjom i namiętnościom . 

Ta.tk również p ojm uje wolność jej siostra Luzzi, acz
kolwiek zasadniczo inne, p owiedzmy, kam eralne są 

jej pasje i namiętności . A Michał, Paweł i Karol, 
przyjaciele ob ozowi Jana, czyż tak bardzo różnią się 

w swych poj ęciach o wolności od Luzzi? Dop iero Jan 
p·rzywołuje ich, z jakże wielkim trudem, do porządku, 
to znaczy do wyższego, społecznego rozumienia wol
ności. 

W dram acie na naszych oczach odbywa się niejako 
pokazowa lekcja właściwego rozumienia wolności. 
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Jan zdaje się wychodzić z założenia , że - jak to 
określa „Monitor Warszawski" z roku 1768 - „wolność 

nie na tym zawisła, aby czynić, co się k omu podoba, 
lecz że jest prawem czynienia tego, co się godzi". 

Pierws.zy dzień wyjścia z obozru n iewoli, p ierwszy 
dzień osobistej wol'ności stawia Jana i jego towarzy
szy wobec obowiązku wynikającego z tej wolności. 

Na początku zdaje się rozumieć to tylko J an i dlatego 
on staje się główną postacią dramatu. Charaktery
styczna jest pod tym względem jego p ierwsza r ozmo
wa z n iemieckim doktorem, lcl;óry spełnia swój obo
wiązek wobec rannych, zarówno swoich j ak wrogów, 
z jednaką sumiennością ;podczas wojny jak i podczas 
pokoju i dlatego mówi o sobie, że jako Niemiec nie 
ma sobie nic do zarzucenia. Jan go do.skona.le rozu
mie i dlatego proponuje mu obronę jego córek, z k tó
rych najstarsza już doznała krzywdy przez takiego, 
który żle zrnzumiał swą wolność. Gdyż Ja1n zrozumia ł 

wolność - powtarzam - jako obowiązek, a n ie j ako 
zemstę. Zemsta jednak uchodZiiła za główny składnik 

wolności w rozumieniu jej przez Ingę i dlatego m u
siało między nimi dojść do dramatycznego spięcia. 

śmiertelny strzał J ana w stronę Ingi n ie był z jego 
strony zemstą za zdradziecko zabitego Pawła - zem
stą zwycięskiego Polaka nad pdkonaną Niemką - lecz 
u nicestwien'iem sam ej zasady zemsty w pojęciu w ol
ności. 

Po pokonaniu hitleryzmu w Niemczech Jan został 

wolny i Inga .z ostał.a wolna, ale Jan p.ojął wolność 

jako obowiązek opieki nad Ingą i jej siostrami, a Inga 
pojęła wo.Jność jako zemstę nad Janem i jego przy
jaciółmi, i d latego J an - on jeden i jedyny - miał 

moralne prawo j ą za·S'trzelić. W jej osobie dob ił resz
tę hitleryzmu, którego ślady zdawały się już zanikać 

zupe~nie w jej .siostrach, ojcu-doktorze i starym ogrod
niku Grimmie. 

Czy ·strzał Jana, kładący trupem Ingę, był p otrzeb
ny? Nie tylko był potrzebny, ale 'konieczny. Gdyby t o 
zrobił kto inny, lekcja prawdziwego rozumienia obo
wiąlllku wolności nie byłaby właściwie pojęta ani przez 
jego przyjaciół, ani przez najbliższych I•ngi. Strzał od
dany przez kogo innego poza Janem byłby tylko 
aktem zwykłej zems ty. Wprawdzie jej siostra Luzzi 
zdaje się tego nie rozumieć, pytając Jana w zakończe-
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niu dramatu : „Ale dla,czego pan ... dlaczego właśnie 

pan?" Miejm y jednak nadzieję, że zdoła jej to wy

tłumaczyć Michał , k tóry podobnie jak reszta przyj a
ciół Jana wreszcie go zrozumiał. Lekcja wolności udała 

się i osiągnęła swój cel. 
Czy wobec tego dramat L eona Kruczkowskiego d aje 

pełną odpowiedź na pytanie, czym jest wolność? Nie. 
Raczej daj e odpowiedź, czym wolność być n ie p owin
na. Wyda1je się, że w jego sztuce chodzi o takie rozu
mienie wolności i jej prakty.k owanie, któr e nie do
puściło by już ni.gdy do jej utraty. Ten p roblem na
leżał zawsze i należy do najważniejszych w Polsce. 
Także i dziś. Zwłaszcza dziś. 

MARIAN PIECHAL 

KAROL BOROWSKI 

TAK ZWANE 
„ WARUNKI OBIEKTYWNE" 

Jestem z pokolenia, co przetrwało kilka katakliz
mów, które burzyły ~okój , uniemożliwiały pracę, ni
szczyły zamysły twórcze. Rewolucja 1905 rok u zasko
czyła mnie jeszcze n a ławie Szkoły Dramatyczmej . 
Związane z nią nadzieje szybko się rozwiały pod u cis
kiem rządów car kich i ich r odzim ych p opleczników . 
Przyszła wojna europejska, ale ta, m imo ws.trząsów, 

nie zahamowała pędu do teatru i pracy z nim zwią

zanej . Później - nieszczęsna, bezrozum na w yp r a.wa 
na Kijów, która nas, młodych, wykoleiła na długie, 

długie miesiące, i wreszcie cios najs tr aszliwiSZY w po
staci inwazji hitlerowskiej. 

Jak w takich war unkach ksztaltował się pion mo
ra lny człowieka teatru w P olsce, na jaką odporność 
zarów no fizyczną , jak i nerwową, należało się zdobyć, 

żeby, bodaj częściowo, zrealizować w p racy t o wszyst
ko, do czego, zdawało mi się, zostałem powołany? 

Mówię tu o ograniczonym za ięgu własnych zainte
resowań, ale sprawę należy ująć szerzej i głębiej . 

Człowiek wchodzi w życie pełen dobrej woli, Ś·wia

dcmy zadań, jakie winien spełnić, uzbrojony myślą 

o czynie, który m a zrealizować, go.to.wy do ofiar dla 
sprawy, której służy i nagle ... wstrząsy, niezależne od 
jego woli, od drogi, jaką sobie nakreślił, burzą wszyst-
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k ie zam ierzenia, paraliżują myśl twórczą, niweczą to, 
co miało być zadaniem całego życia ... 
Otóż, owe „warunki obiektywne" i ich stosunek do 

człowieka i człowieka do nich stanowią przewodnią 
m śl Leona Kruczkowskiego w jego sztuce „Pierwszy 
dzień wolności". 

Wojna, ten najstraszniejszy wróg wolnego człowie
ka, nieprzyjaciel, godzący w samą istotę jego życia, 

burzy, paraliżuje, a )ak często niweczy najbardziej 
wzmiosłe moralno-etyczme predys1Pozycje, 'które są, 

a raczej być powinny, istotą jego natury, jeśli pragnie 
nazywać się człowiekiem. 

Sztuka Kruczkowskiego jest ambifoym i pełnym 

siły protestem przeciwko woj nie! Spotkałem się 

z twierdzeniem jednego z kolegów: „W tej sztuce 
tyle pesymizmu"... Przekonywałem go i przekonałem, 
że jest wręcz odwrotnie. Protest przeciwko wojnie, 
przeciwko wszystkim jej nieszczęsnym następstwom, 
jak paczenie charakterów ludz;kich, burzenie d róg 
nakreślonych przez ambicję i aspirację, świadomość 

katastrofy w posta,ci śmierci nie tylko biologi~znej, 

a le przede wszystkim m oralnej - człowieka, który 
przecież zostail: stworzony do wchłaniania i po,tęgowa

nia radości życia - to w.szystko znalazło głęboki wy
raz w utworze naszego czołowego dramaturga. 

Bez tyrad, piętnujących groźbę wojny, bez: szablo
nowych kontrastów w ujęciu postaci czarnych i bia
łych -zwolenników i antagonistów wojny- a wLęc 

bez tego wszystkiego, co już od dawn a szeleści pap ie
rem i sikłania widownię do ·obojętności i nudy w sto
sunku d o częstokroć w literaturze p owojelilnej po.wta 
rzającego się motywu, dał KrucZlkQIWsiki zróżnicowane 
postade swoich boh aterów, !którym z całą śmi\ałością 

przeciwstawił świat inny, ale świat Ludzi żywych, 

mających swoje p ragnienia, swoje tęsknoty, sł.owem -
- własne indywidualne życie. 

Rrecz ,z wojną ! Dliugotrwały p okój u r eguluje spra
wy sporne i da możność j ednOiStkom żyć normalnym 
życiem, a indywidualinościom twórczym stworzy moż
liwości pełnego r ozw oju darów, jak im i obdarzyła ich 
n a tura. 

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

KAROL BOROWSKI 
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