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PRAW A HISTORII 
I GRANICE WOLNOSCI 

W mojej sztuce próbuję przeprowadzić jak
by „weryfikację" pojęcia wolności. Dokonują tej 
„weryfikacji" ludzie, którzy właśnie odzyskali 
wolność i przymierzają ją do rzeczywistoś.ci, 
sprawdzają jej uroki i jej skomplikowane prak
tyczne zagadnienia. Paweł i Jan reprezentują 
niejako dwie kon:-epcje wdlności, dwie jej for
muły. Jedna - to formuła wolności anarchi
stycznej, egoistycznej, aspołecznej: „chcę - zna
czy mogę". Druga formuła określa wolność jako 
prawo wyboru postępowania. 

Jan, który wybrał pewien sposób postępowa
nia w stosunku do człowieka należącego do 
„tamtych ", jest zmuszony zrobić coś, co pozor
nie zapTze<:za jego postawie. I tu tkwi najistot
niej zy dla mnie konflikt sztuki. Jest to kon
fHkt pomiędzy JU.czuciarmi humanistycznymi, jed
noczącymi ludzi ze sobą, a prawami historii, 
które są prawami walki, c.zyli prawami ostrych 
podziałów. Lu1dzie starają s·ię kierować uczucia
mi humanistycznymi, ale działają przecież w 
warunkach okTeśionyc'h przez konflikty zbi·oro
wości, społecznyc-h czy narodowych. Indywidua·l
ne prÓlby przezwydężenia tych warunków muszą 
n1ieraz prowadz'ić do klęski, tak długo, jak dłu
go istnieć będą antagonizmy pomiędzy naroda
mi i antagonizmy społeczne. Inaczej mówiąe: 
pełne otwarcie pola dla humanistycznych uczuć 
między ludżmi będzie możliwe dopiero po usu
nięciu konfHktów ~połecznych i konfliktów mię
·dzy naTodami, jedne i drugie są zresztą z sobą 
tak Jub ina·czej mviązane. 

Anzelm to jeszcze jedna konfrontacja dla Ja
na. Ale to już wypadek z pogranicza patologii 
społecznej: człowiek poczuł się wolny dopiero 
wówczas, kiedy go zamknięto. Uwo.Jniło go to 
bowiem ·od jarzma codziennych kłopotów i trosk, 
któr·e ·olbciążały jego wolność. I tu także można 
powtórzyć, .że w pełni rozwinięte jej używanie 
przez wszystkich ludzi będzie morżliwe dopiero 
po uregulowaniu stosunków społecznych. 

- Ta'k więc s.ztuka Pana jest także jakby roz
prawą o granicach wolności? 

- Powiedziałbym, jest próbą poszu1kiwania jej 
trudnych dróg. Tu chciałbym zwrócić uwagę, 
,że nie ijeśt to w każdym razie sztuka o zaga·d
nieniach niemieckkh czy niemiecko-po1.skich. Ta-
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ki~ jej ,odczytanie" zawężałoby problematykę, 
o jaką mi chodzi. Jest w znacznej mierze sprawą 
przypadku, 1ż sztuka nawiązuje do pewnych 
zdarzeń autentycznych, w których z;resztą ja 
sam lbrał€JTI udział. W istocie chodziło mi o pro
blemy bardziej ogólne. Całą sztukę mógłbym 
wyobrazić s·obie w Lnnych okolicznościach czasu 
i miejsca. Okres ostatnich 1lat postawił między 
innymi zagadnienie wolności w centrum dysku
sji. 

Niewątp1'iwie podjęta przez Jana próiba fody
widua1lnego przezwyciężenia g•ranic zakreślonych 
człowiekowi przez konkretną sytuację historycz
ną rodzi konflikt tragiczny. 

Uczucia humanistyczne rozumiem jako uczu
ci.a jednoczące 'ludzi. Rozwój społeczny odbywa 
się jednak na zasadz.ie solidarności gr1up społecz
nych, która to solidarność kieruje się przeciwko 
innym, równie solidarnym .grupom. Jest tragicz
nym paraddksem historii, że ruch, który na'jbar
dziej świadomie dąży do zjednoczenia ludzi, do 
~realizowania stosunków humanistycznych, do 
społecz·eństwa 'bezklasowego, ie TUiOh te,n zaczy
nać musi od baT1dzo ·o.strego za.rysowan<ia podzia
łów społecznych. 

Finał mojej sztuki mówi, że odosobniane hu·
manisity·ozme 1wysiłki w okresie antagonistycz
nych 1stosunków 1społecznych czy między.naro-
dowych kończą s.ię często klęską. 1 

Chciałbym tu jeszcze p01Wiedzieć, że pisarza 
może interesować konflikt pomiędzy dwiema 
postawami ·czy dwiema zbior.owościami wów
czas ty~ko, 1kiedy ipo obu ·stronach są one re
prezent01Wane pmez autentycznych żywych lu
dzi. Kiedy po obu stronach barykady stoją 
ludzie uciiciwie ,wierzący w swoje racije. Wów
cza:s dopiero poWistaje dramat J to tylko może 
interesować pisarza. 

Z rozmowy z Leonem Kruczkowskim, 
„Zycie Warszawy" XIl.1958 r. 
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O DRAMATACH 
KRUCZKOWSKIEGO 

są pl11arz11 wra:Wwl na róźnorodnoić otaczaJące1:0 

Ich . świata, odurzeni jego barwami I zapachami, za
ciekawieni wydarzeniami, które się w nim dzieją; 

swoją filozofię wyrażają w dziełach Jak gdyby In
stynktownie, nie pracując nad jej świadomym ksztal
towanlem. Są także Inni, którzy kierują swoją uwa
gę mniej na powierzchnię zjawisk, bardziej na ich 
wewnętrzne związki, na problemy, które z nich wy
nikają. Zalążkami ich utworów są konflikty ideowe 
I dopiero wysiłek, aby ujrzeć je w najbardziej kon
kretnym kształcie, aby rozpatrzeć je ze wszystkich 
stron - obdarza te utwory żywym ciałem. Ten ród 
pisarzy bardzo chętnie wypo-wladał się w formie dra
matycznej„. 

Różne były idee niepokojące tych pisarzy. Krucz
kowski jest w tym odrębny, że u niego - jak mało 
u kogo - idea główna wywodzi się z dziedziny poli
tyki. Wielu mamy bowiem autorów - a zwłaszcza 

wielu ich jest w naszych czasach - którzy podkre
ślają związek życia z polityką, ale znacznie mniej 
takich, którzy same problemy polityczne uczynili w 
całej swojej twórczości ośrodkiem literackiego zain
teresowania. 

Przypomnijmy sobie bohaterów sztuk Kruczkow · 
sklego. W „Odwetach" Jagmln i obaj Okuliczowie. 
Co Jest motywem ich życia przedstawionego w utwo
rze? Walka o koncepcję utrojową powojennej Pol
ski; ta walka powoduje wszystkie p erypetie dramatu, 
ona stanowi jego trzon nie tylko myślowy, ale dra
matyczny, wyrażający się w akcj i. Profesor Sonnen
bruch w „Niemcach" jest człowiekiem apolitycznym, 
ale apolityczność ta przecież nie wynika z jego kon
strukcji psychicznej, z Istotnego braku zainteresowa
nia sprawami rządzenia społeczeństwem. Przeciwnie, 
jest to apolityczność głęboko programowa, narzuco
na sobie świadomym wysllkiem - a jako taka, sta
nowi wyraz ol<reślonej politycznej postawy. Ta kon
cepcja mierzy się z programem przeciwnym, repre
zentowanym przez byłego asystenta profesora, k o
munistę Petersa, który zjawia się w domu Sonnen
brucha jako uciekinier z obozu koncentracyjnego. 

Charakter tragedii „Juliusza i Ethel" jest chyba 
jasny. Od decyzji politycznej zależy ich uniewinnie
nie i rehabilitacja, decyzją taką byłoby również ich 
załamanie się w olbliczu groźby stracenia. Podobnie, 
komedia „Odwiedziny", chociaż rozgrywa się wśród 

ludzi nie zajmujących się działalnością polityczną 

w ścisłym tego słowa znaczeniu, ma jednak wyraź
nie taki charakter, ponieważ sprawa niespodziewa
ne&o zjawienia się byłej dziedziczki w dawnym dwo
rze rozpatrywana jest przez autora niemal wyłącznie 
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z punktu widzenia wywołanych przet: nią reakcji na· 
tUJ"y politycznej. 

Kiedy się mówi o czymś, że jest „polityczne'', nic 
się jeszcze dokładnego przez to nie powiedziało. Jaka 
jest konkretnie owa idea nurtująca dramatopisar
stwo naszego autora? W pewnym uproszczeniu moż

na powiedzieć, że przylega ona nieomal dokładnie 

do najbardziej zasadniczego problemu naszej epol<i. 
Epoka ta tym się wyróżnia spośród innych, że ni
gdy w historii podział świata na dwa obozy nie za· 
rysował się tak dokładnie i w tak wielkiej skali. 
Nigdy tylu ludzi nie stawało przed tak jaskrawą ko· 
niecznośclą wyboru. Otóż ten właśnie problem wy
boru, po której stronie winien się opowiedzieć uczci
wy człowiek, stanowi zasadniczą ideę, główny temat 
całego pisarstwa Kruczkowskiego - i tego przedwo
jennego, zamykającego się w powieściach, jak „Kor· 
dian i cham", „Sidła", „Pawie pióra'', i dzisiejsze
go, wypowiedzianego w dialogach jego dramatów„. 

Na ogół w utworze dramatycznym dialogi i czyny 
bohaterów prowadzą do jakiegoś kulminacyjnego 
zdarzenia stanowiącego cel sztuki „.Patrząc zaś na 
dramaty Kruczkowskiego odnosi się inne wrażenie. 

Wydaje się mianowicie, jak !:'dyby słowa I działania 

postaci scenicznych prowadziły nie tyle do wyda
rzenia, Ile do pewnego centralnego dialogu, w któ
rym rozstrzyga się zasadnicza dla autora sprawa ~ 
pojedynku stanowisk Ideowych„. 

w sztukach Kruczkowskiego owe dialogi stanowią 

na ogół najbardziej interesującą, najżywszą część 

przedstawienia. Nie polegają one bowiem nigdy na 
suchym przedstawieniu politycznych stanowisk, lecz 
na konfrontacji żywych, oryginalnych ludzi. Krucz
kowski ukazuje Idee polityczne zawsze z perspekty
wy człowieka I w tym spojrzeniu okazuje zadziwia· 
jącą bystrość psychologa I socjologa. Tworzy sytua
cje niezwykłe, rzadkie - a nawet zwyczajnym, jak 
w „Odwiedzinach", dodaje atmosfery oryginalności -
podobnie Jak uczony otaczający Interesujące go zJa· 
wlsko specjalnie wybranymi przez siebie okollczno· 
śclamt, aby móc je lepiej obserwować„. 

Kruczkowski jest najżarliwszym w naszej literatu
rze a n a 11 t y k I em centralnej sprawy Ideowej 
współczesnych dni - s p r a w y w y b o r u. 

F RAGMENTY Z ARTYKULU EDWARDA CSATO 
PT. „ UWAGI O DRAMATACH KRUCZKOWSKIE· 
GO" W PROGRAMIE DO „ODWIEDZIN", WY
STAWIONYCH W R. 1955 PRZEZ WARSZAWilKI 
TEATR KAMERALNY. 

Od 

W naszej r ealizacji „Pierwszego dnia wolno{

d " tekst sceniczny odbiega dość znacznie od peł
nego teksiu dr amatu L eona K ruczkowskiego. 
Polega to p rzede wszy stkim na spor ych skreśie
niach reżyserskich, a nawet usunięciu jednego 
obrazu z akt u III, z którego pewne partie tek
stu, istotne dla roli I ngi, zostały p r zeniesione na 
inne miejsce. 

Sztuka Kruczkowskiego by1.a opubiikowana w 
„ Dialogu", ukazała się w wydaniu książkowym i 
miala k i lka r eal izacji scenicznych, m. in. świet
ne inscenizacje T eatru Axera i „Wybrzeża". Są
dzę, że nasza próba innego spojrzenia na utwó1• 

nie wyrządzi k rzy wdy temu niezwyk l e intere· 
.sującemu d ramatowi, prowokującemu nawet do 
cor az nowych interpretacji i rozwiązań. 

Nie zamier zam referować tutaj tzw. „koncep
cj i reżyserskiej". Kształt spektaklu powinien mó
wić sam za siebie i tłumaczyć się swoimi wla
s~ymi wartościami scenicznymi. W j akim stop
niu udalo nam się uczynić go jasnym i czytel
nym, w jakim stopniu słuszne było nasze spoj
r zenie na „ Pi erwszy dzień wolności", powi.nien 
odpowiedzieć sam od biorca - nasz widz. 
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