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LEON KRUCZKOWSKI 

Z NOTATNIKA 

Dramaturgia n aszych czasów - czymże ona być powinna? 
Czy nie sztuką prowadzenia s p o r u, sporu 'ideowo-mo
ralnego między humanistycznymi j e d n o c z ą c y m i 

uczuciami człowieka, a prawami historii, które są prawami 
walki czyli prawami ostrych p o d z i a ł ó w? A jeśli tak, 
to co powiruno być - w dramaturgii - „metodą " ' tego sporu? 
Myślę, że przede wszystk im wynalazczość s y t u ·a c y .i
n a. Chodzi o sytuacje takie, w których uczciwi, ideowi 
ludzie stają naiprzeciw siebie jako przeciwni cy i spostrze
gają nagle, ie są nieuch11onnie skazani: jeden na zadanie, 
drugi na odebranie ciosu - politycznego, moralnego, a nie
kiedy rów.IlJież fizycznego. Taką wynalazczością błysnął na 
chwilę np. Wajda w Popiele i diamencie rozgrywając zabój
stwo Szczuki w braterskim niemal uścisku mordercy i jego 
ofiary. 

W moim scenopisarstwie. najczęściej (w Odwetach, w 
Nie.mciach, w Pierwiszy.m <dniu 1wd!nośoi) nieP'dkoją mnie takie 
właśnie zdarzenia 'ideowio-moralne. Są to zdarzenia o wiele 
częstsze niż się wydaje - właśnie w okresach wielkich kon
fliktów zbi·orowych : wojny, rewolucji, kiiedy prawa histori i 
działają najpowszechniej i najbardziej dramatycznie. Są 

to zdarzenia •o wiele głębiej! obnażające ooturę lud:zlkich spo
rów niż to jest mażlilwe w starciach, w których przeciwnicy 
nie widzą swoich twarzy, lecz jedynie barwy swoich znaków. 

Niie chcę przez to powi,edzieć, iże barwy nie mają znacze
nia. Od lat ukochałem jeden okr.eślony kolior. R zecz prze
cież w tym, .że wlliaśni najbard:z;iej ~ednocząca ideologia zaczy
nać musi od 1ostr.ego zarysowania podziałów. Dopóki jednak 
,.po drugiej1 stronie" stoi postać bez twarzy, a lbo z twarzq 
kana'lii nie m a jeszcze mie j"sca na d r 'a m a t, tzn . na coś 

więcej ponad zdarnenie fizyczne. 
W,i,elki spór ideowo-moralny naszych czasów jako materia 

dla współczesnej dramaturigii zakładać musi ni€ tylko sprze
czne racje, ale i ·ludzkie dbNcza partnerów. 
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Słowo w o 1 n o ś ć - czyż w wielkim sporze naszych 
czasów nie jest ·ono jednym ze słów najczęściej i najclWIU
znaczniej używanych? 

Wolność - bożyszcze io dwóch twarzach, z których _ 
jak tw,arz księżyca - znamy zawsze tylko jedną: tę opisaną 
przez poetów. A przecież ... „Czy nie zauważyliśde. panowie, 
ze zawsze, kiedy jedni ·odzyskują wolność, inni ją tracą"? 
Owszem, znamy tę przeklętą prawidłowiość. Wielki spór na

·szych czasów toczy się m . in. również o to, !i:eby "'[Ykreślić 
· ~ą z r ejestru wielu podobnych „prawidłowości" ludzkiego 
świata. 

Cóż że samotne, odosobnione próby łamania tej prawid ło
· wości skaazane są na klęskę? Jest to ten rodzaj klęsk, które 
t_on.l(ją drogę zwycięstwu. 

Kre dy piętnaście lat temu odzyskiwałem wolność, już na 
' jej progu dowiedzialłem się, .że ma o na swoją <lrugą, zagad
kową twarz - owróconą od nas i patrzącą w ciemność. A po
tem? Potem dowiadywałem się o tym codziennie„. 

Nasza wiedza o wolności? Jest wspaniała - i zupełnie 
barbarzyńska. 

LEON KRUCZKOWSKI 
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Autor 
„Pierwszego dnia wolności" 

NOTA llNFOR.MACYJNA 

Lecm Krulczik:ow:ski, powieściopisarz i dramatu.l'g, jiest jed

nym z kilku czOiłowyich pii'sarzy po1&kich, którzy ju'Ż w dk're-· 
sie międzywojennym stali .się wyirazici~larni 1deol'ogii rewo
lucyjnej. Urodzony w r ok u 1900 w Kraikowie, tam ukończył 
wY'dział <ih€anii w Wyźlszej. S:zJkOlle Przemysłowej . D~bLulto

w.ał tOl!ll€'Ill w~erszy . , 1Młaty na'd świaitem" w roku 1928. Bral 
czynny 'udzialł w działalności organizacji lewicow)';cih. Lata 
II wojny ·świa1towej sipęjd:ził w obozie jooców. W lata.eh 
1945-1948 był wicernin~strem kulturry i sztulki, w latach 
1950-1956 prezesem 'Związku Uterartów PloJJskich. Olbeonie 
jeslt człinikiem Ra1dy Paińs~a i posłem na Sejm. 

W latach 1950 i 195.~ otrzymał Pańsltwową Nagrodę 1ite
radką, w rdku 1952 Międzynarodową 'Nag:rodę Leninowi.Siką 

.. Za utrwalenie Polk·dju między 'Narod.a:mi". 
Wy<dal m. in. powieści „K1olrdiian i ciham" (1932), ,,.Pawie 

pióra" (1935), , „Sildła" (1937). Utwory dramatycme: „Odwe
ty" (1948), „!Niemcy" (sz'tu!ka wystawiina w r. 1949 grana 
była na scenach wielu krajólw rnro1pej.slkilc'h) „Juliu1sz i Et
hel" (1954), „Od'Wie.dziny" (1955) oraz ki.llka zbiorów publi
cystyki. Przeprowad'zorny w roiku 1959 pirzez dwwtyigodlnilk: 
„Teatr" ;PilEbiiscyt czyteln~ów u:mał ,,Niemców" za najwy
bitniejsze osiąignięcie po!lislki€'j' d'rarnaturrgii w olkTeSie Pię

tnasltoleci.a. 

. , 

ROMAN SZYDŁOWSKI 

DRAMATURGIA 

LEONA KRUCZKOWSKIEGO 

Leon 'KrucZkowsJki ma dziś bezspornie ustaloną .pozycję 

w dramaturgii polskiej. !Pisarz, który zdobył przed wojną 
sławę jako prozaik, porzucił obecnie powieść - prawie zu
pełnie - na rzecz dramatu. Co prawda wystawił jeszcze 
przed wojną :swoją pierwszą sztukę i opracował sceniczną 

wersję swej najlepszej powieści Kor.dvam i chOJm (kto wie 
czy nie warto pokusić się dziś ·o jej wystawienie), ale· dra
maty które przyniosły mu rozgłos w 'Polsce i w świecie, na
pisał po wojnie. 

Czy można już mówić o dramaturgii !Kruczkowskiego, ja-
. ko o pewnej całości, złączonej wspólnymi tendencjami ideo
wymi i 'artystycznymi, czy można już mówić o teatrze Kru
czkowskieg10, tak jak mówi się o dramaturgii i teatrze 
Żeromskiego, czy i::·zaniawskLegio? Wydaje mi się, że tak. 
Są [pewne wspólne cechy, które znamionują wszyst
~ie sztuki tego pisarza, poczynając od Odwetów, a :nawe~ 

przedwojennej Sp:rnwy Daublmarva, aż po Pierwszy dzie1i 
wolności i nieukończoną jeszcze Smierć guJbernatora. Tą 

wspólną cechą jest przede wszystkim moralistylka Krucz
kowskiego, jego dążenie do ujawnienia i drążenia postaw 
moralnych swych bohaterów w różnych sytuacjach i kon
fliktach. Ululbioną metodą pisarską Kruczkowskiego jest sta
wianie ludzi przed koniecznością wyboru: wtedy muszą oni 
Pokazać swe prawdziwe oblicze, swój prawdziwy charakter . 
Wtedy widzimy .ich bez obsłonek, jalkby moralnie nagich 
i bezlbronlnych. Spadają z nich maski obłudy i konwenansu 
: ukazują się nam takim, jakimi są w rzeczywistości: dobry
mi czy złymi , uczciwymi czy łajdakami, ludźmi mocnymi , 
lub słabymi. Widoczne to już 'było w OcVwet11JCh, kiedy prwd 
koniecznośdą wyiboru stawiał Kruczkowski zarówno Jagm i
na, jak i jego syna Julka, jeszcze wyraźniej wys1tępowało 

v1 NiemcQ;ch, kiedy Kruc·zkowski demaskował wewnętrzną 
słabość i wewnętrzną walkę profesora Sormenbrucha i UJ 8-



wniał niespodziewaną siłę i szlachetność Ruth, w Juliuszu 
i Ethel, oraz w Odlwiediinach, sztuce moim zdaniem. niedo
cenionej, wadliwie odczytanej prwz teat:- i gorszej w swej 
clrugiej wersji, niż w pierwszej, do której warto jeszcze kie
dyś powrócić. Tam znowu przed koniecznośC'ią wyboru :;ta
wiał Kruczkowski córkę byłych właścicieli majątku ziems
kiego, bohaterkę sztuki, która musi się w końcu zdecydować 
po czyjej! pragnie być stl'onie. I tak jest wreszcie w Pierw
szym ani.u wol11;0ści, gdzie W)obierać muszą wszyscy, a szcze
gólnie Jan i Inga. 

K.rucz'klo~ski j,est Zbyt doświad'czonyun pisarzm1, .aiby ułalt
wiać swym 'bohaterom decyzję. Konstruu.ie akcję w ten 
sposób, że nie mają oni trzeciego wyjścia, nie mogą się wy
migać, zastosować taktyki uniku. Tak, a]bo tak. Im;ej 
e:v-entualnościi nie ma. A jednak z.anim się zdecydudą, muszą 
się zmagać ze sobą, łamać, walozyć z własnym sumieniem 
i sercem, jak w życiu, ale w znacznie zwiększonych, jakby 
wyolbrzymionych wymiarach. I to jest w dramatach Krucz
kowskiego najciekawsze. Bierze on w swych sztukach iu
dzkie charaktery i ludzką moralność jakby pod mikroskop, 
prowadzi wnikliwą wiwisekcję ich postępowania, rozważa 
wraz z nimi wszystkie za i przeciw, śledzi eh emocje i od
ruchy uczuciowe, oraz racjonalne i logiczne procesy myślo
v1e, zanim pozwoli im podjąć ostateczną decyzję. Jest w tym 
typie dramaturgii coś bardzo nowoczesnego, coś co przy~o-· 
nma sztuki Sartre'a, czy Diirrenmatta, Widok z mostu 

; Proces w S(l)!em Millera, niektóre sztuki Brechta. Należą 
one b?wiem przecież wszystkie do wielkiego nurtu współ
czesnej moralistyki, do kategorii moralitetów, tak poważną 
rolę odgrywających w dramaturgii naszych czasów. Ale jest 
też w tych sztukach świadome nawiązanie do pewnych ele
mentów dramatu antycznego, wprowadzenie konflików 
i spraw ostatecznych i nieodwołalnych, sytuacji z których 
nie ma wyjścia. Tu miłość - fam obowiązeik, tu wiernJOIŚć w• 
bee idei - tam ukochanie swych dzieci, życia, wres<:ci~ 
miłość wobec osob najbliższych. I jest zwykle w tych sztu
lrnh zaczerpnięta z teatru antycznego ·ca:thars'is, punkt kul
minacyjny, który wyzwala w nas wielkie wzruszen.ia i pro -
cesy uczuciowe, które nas oczyszczają i wychowują zarazem 

I jeszcze jedno: dramaturgia Kruczkowskiego jest drama
turgią wiary w człowieka, wiary nie prostej, nie schematycz
nej i niełatwej . Kruczkowski zna świat i zna ludzi, wie o ich 
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wadach i słabościach. Ale wie on też o tym, że nie wszysc.\' 
ludf-ie są podli, że bywaią i tacy, którzy potrafią poświęcić. 

swe życie dla idei, dla bliźniego, dla ludzkości. I czyrti i.chi 
bohaterami swych sztuk. A ponieważ umie i ich pokazac 
uczciwie, znając i nie tając wysokiej ceny ich bohaterstwa, 
:eh wahań, a nawet załamań - jego trudny optymizm jest 
wiarogodny. Raduje go też - jako pisarza i jako komunis
tę - kiedy znajduje w życiu potwierdzenie swej wiary, swe
go zaufania do człowieka. Dlatego zapewne napisał dramc>t 
o JuUuszu i E'lihel. Nie chodziło tu wcale tylko o sprawę Ro
sernbergów, tak jak w 1Pienw1szym dni:u wol'nośc'i nie choazi 
o stosunki polsko-niemieckie. Chodziło o sprawy szers·zc 
i większe. Chodziło o poświęcenie dla idei, tak jak w Pier
wszym driiu wotlności chodzi o pojmowanie pojęcia wolnoś-
ci i o jej granice . 

Kruczkowski jest realistą . Pisze w konwencji raczej dośc: 

tradycyjnej. A jednak jego sztuki nie mają nic wspólnego 
z małym realizmem szczegółów. Dąży on zawsze do uogól
nienia, jest zwolennikiem realizmu szeroko pojętego. Obce 
mu są zupełnie skłonności naturalistyczne i konkretne fakty 
fą dla niego zwykle tylko punktem wyjścia dla wyjaśnie
nia jakiegoś problemu filozoficznego, moralnego, czy polity·
eznego. Tak więc zadaniem .reżysera, który pragnie znaleźć 
właściwy klucz do jego utworów jest i :musi być zawsze po
szukiwanie tego, co mieści się pod powier:z.chnią zdarzeń, 

rozgrywających się na scenie, pod powierzchnią akcji, dąże
nie do odc·zytania podtekstów filozoficznych, uczuciowych 
: moralnych jego sztuk. Nie przypadkiem pisał niedawno 
Kruczkowski o swym umiłowaniu Czechowa i choć jego drr
maty różnią się tak bardzo od dzieł wielkiego klasyka dra
maturgii rosyjskiej, choć ich akcja jest zwykle żywsza, sy
tuacje bardziej nieoczekiwane i zaskakujące, mniej pow
szednie, to jednak łączy ich tendencja do nasycania każde
g0 słowa tekstu treścią znacznie :bogatszą od tej, którą moz
t~a n.a pierwszy rzut oka z nich wyczytać. Wydaje mi się, że 
1,daśnie niezrozumienie tej prawdy było g'ówną przyczynci 
niepowodzenia przedstawienia Oct.wiedzin. 

Ogłoszony niedawno w „Nowej Kulturze" pierwszy akt 
nowej sztuki Kruczkowskiego Smierć gubernatora, śiwi.ad
czy o tym, że pisarz ten poszukuje coraz to nowych form, 
odpowiadających itre'ści jego sztuk. Znajduje się on obecnie 
w pełni swego rozwoju twórczego, osiągając znowu wyżyny 
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swego pisarstwa, n a które wzniósł się przed dziesięciu laty, 
pisząc Niemców. A jednak i w tych n owych d'ormach, rozbi
jający.eh, jedność kształtu scenicznego, któremu był K rucz
kowski raczej dotąd wiern y, ziachował on i w tej sztuce (są
c!ząc po je·j pierwszY'm akcie) zasad n iczy nurt swej drama
luI'gii: znowu drąży problematykę moralną człowieka, sta
wiając go w obliczu grożącej mu nieuchronnie śmierci, 

zmuszając go do wyboru postępowania, je.śli WY'bór w takiej 
sytuacji w ogóle jeszcze istnieje. Przy,pominaj ą się postacie 
z:~ sztuk Sartre'a, p rzypomina się John ·Proctor i jego żona 
z Pr .ocesu w Salem i przypomina się Alfried Ill z Wizyty 

s1ta-rszej ·pani. 
Kruczkowski jest marksistą i dlatego jego odpowiedzi na 

pytania, jakie stawia jego 'bohaterom życie, decyzje i roz
strzygnięcia jakie ,podejmują, różnić się 'będą niejednokrot
nie ·Od decyzji !bohaterów sztuk pisarzy burżuazyjnych. Łą
czy go jednak z najlepszymi z nich pasja badacza ludzki·~ 

go charakteru i ludzkiej psychiki, pasja 'poszukiwacza 
prawdy o człowieku i jego postępowan•iu, pasja odkrywcy 
mało znanych i mało zbadanych reakcji, który wierzy 
w człowieka, ale w'ie także jak bardzo podłym i bezwzg!.ę

dnym potrafi być bestia wychowana w warunkach, w któ
rych ~złorwiek człowiekowi jest wilkiem, a większość ludzi 
dba tylko o siebie. Mamy \bowiem w Leon ie Kruczkowskir.:i 
prawdziwego moralistę naszej literatury, który potrafi pc
wied7Jieć swojemu społeczeństwu wiele prawd gorzkich 
i 'bolesnych. I to jest jedną z największych zalet jego dra
:natm:~gii, gdyż nie ma wielkiej literatury, która by mogła 
1vyrizec się tego szczytnego, choć często niewdzięcznego 

zadania. 
ROMAN SZYDŁOWSKI 
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Prawa historii 1 granice molnośc 

rozmowa z Leonem Kruczkowskim 

Sztuka Leona KrucZkowskiego Pieriwszy d.zie'li 
wolności, której wystawienie stało s'ię wyda -
rzeniem kulturalnym w kraju, wywołuje wiele 
dyskusji. Przedstawiciel redakcji „Życia War
szawy" ~Stg) zwrócił się do autora z ,prośbą 

o skomentowan'ie niektórych problemów sztuki. 
Treść rozmowy naświetla i wyjaśnia szere.g za
gadnień nowego utworu znakomitego pisarza. 
Z tego względu uważaHśmy za właściwe zapoz
nać [pl.libliczność krakowską również z tą wypo
wiedzą autora •Pie11wszego d:ni.a wo!no<Ści. 

- Bohaterowie Pana sztuki wypow.iadają wiele myśli do
tyczących zagadnień wolności. Między innymi Anzelm mó
wi w pewnym momencie:: „Kiedy jedni odzyskują wolność. 
inni ją tracą". Czy można to rozumieć jako sformułowanie 
pewnego prawa o zachowaniu równowagi w stosunkac~ 

między ludźmi? 

- Ta refleksja Anzelma ma swoje potwierdzenie w samej 
fabule szt~ki, w jej konkretnych sytua·cjach. Sytuacje te 
dotyczą losu jednostek, postaci sztu!k'i, ale mogą być równi"'ż 
czy klasami społecznymi. 

W mojej sztuce próbuję przeprowadzić jakby „weryiiika
cję" pojęcia wolności. Dokonują tej „weryif'ikacji'' ludzie, 
którzy właśnie odzyskali wolność i przymierzają ją do rze
czywistości, sprawdzają jej urok•i i jej skomplikowane, prak
tyczne zagadnienia. Paweł i Jan reprezentują niejako dwie 
koncepcje wolności, dwie jej formuły. Jeclna - to formuła 
w0lności anarchistycznej, egoistycznej, aspołecznej: „chcę -
znaczy mogę". Druga formuła określa wolność, jako praw'J 
wylboru postępowania. Wyboru według kryteriów społecz

nych, moralnych, humanistycznych. 
- Oczywiście, Jan jest •porte-iparole autora? Jego próba 

kończy się jednak klęską? 
- Istotnie, Jan, który wybrał pewien sposób postępowa

nia w stosunku do człowiek.a należącego do „tamtych' ', jest 

1?. 

zmuszony zrobić coś, co pozorn ie zaprzecza jego posta wie. 
I tu tkwi najistotniejszy dla mrrie konflikt sztuki. ·Jest to 
konflikt pomiędzy uczuciami humanistycznymi, jednoczący
mi ludzi ze sobą, a prawami histori!i, które są prawami 
walki, czyli pmwami ostrych podziałów. Ludzie starają się 
kierować uczuciami humanistycznymi, ale działają .przecież 
w warunkach określonych przez konflikty 72biorowości, spo
łecznych czy .narodowych. Indywidualne próby przezwycię
żenia tych warunków muszą nieraz prowadzlć do 'klęski, tak 
długo, jak długo istnieć będą antagonizmy pomiędzy naroda
mi i antagonizmy społeczne. Inaczej mówiąc: Pełne otwarcie 
pola dla humanistycznych uczuć między ludźmi, będzie moż
liwe dopiero po usunięciu konfliktów społecznych i konflik
tów między narodami, jedne i drugie są tzresztą :i. sobą tak 
lub inaczej związane. 

- Czy jednakże działania zgodne z uczuciami humanisty
cznymi nie są ważnym elementem w •owej nieuchronnej 
walce? Oto jeszcze jeden problem nad którym każe zasta
nowić się sztuka. Lecz przejdźmy do postaci Anzelm.a; jego 
konflikt jest innym wariantem pojęcia wolnoś.c'i. 

- Anzelm, to jeszcze jedna konfrontacja dla Jana. Ale to 
już wypadek z pogranicza patologii społecznej: człowiek po
czuł się wolny dopiero wówczas, kiedy go zamknięto. Uwol
nił-o .go to bowiem od jar.zma codziennych kłopotów i trosk, 
które obciążały jego wolność. I tu także można powtórzyć, 
że w pełni rozwinięte używanie przez wszystkich ludzi bę
dzie możliwe dopiero po uregulowaniu stosunków społecz
nych. Wszystkie dążenia ludzkie dają się sprowadzić do 
dwóch ideałów: „coś mieć" i „kimś być". Oczywiście, reali
zacja tego pierwszego wymaga wolnofoi anarchistycznej, wy
maga stosunków charakteryzujących stare społeczeństwo. 

Realizacja drugiego ideału jest godna jedynie człowiek:;;· 

w społec·zeństwie, które pragniemy zbudować. Oczywiście nie 
idzie tu o propagowanie społeczeństwa nędzarzy, którzy 
„kimś są", chodzi raczej o hierarchię dążeń, o rozwój oso
bowości ludzkiej, jako cel główny. 

- Tak więc sztuka •Pana jest także jakby rozprawą 

o granicach wolności? 
- PowiedziaŁbym, jest próbą poszukiwania jej trudnych 

dróg. Tu chcia~bym zwrócić uwagę, że nie jest to w każ
dym razie sztuka o zagadnieniach niemieckich, czy niemiec
ko-polskich. Takie jest „odczytanie" zawężałoby problema-
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tykę, o jaką mi chodzi. Jest w znacznej mierze sprawą przy
padku, iż sztuka nawiązuje do pewnych zdarzeń autentycz
nych, w których zresztą ja sam brałem udział. W istocie 
chodziło mi o problemy bar dziej ogólne. Oałą sz tukę móg
łbym wyobrazić sobie w innych okolicznościach czas "..! 
i miejsca. 

- Postępowanie Jana jest wynikiem jego osobistej po.>

tawy, jego własnych refleksji, a nie jakiejś świadomośc i 
zbiorowej . 

- Niewątpliwie Jan występuje z bardzo indywidualnym 
odczuciem tych spraw, i dla.tego właśnie wpada od ra,zu 
w konflikt ze swoimi towarzyszami. Działa bowiem wbrew 
_bardziej powszechnej opinii, którą w sztuce najpełniej repre
zEntuje Hieronim. 

- Czy postaci bohaterów są wynikiem J)€wnego rodzaju 
antycypacji? 

- Jakkolwiek sztuka dotyczy wydarzeń przeszłości, zosta
ła przecież napisana t er a z. Okres ostatnich lat postawił 
między i.nnymi zagadnienie wolnośd w centrum dyskusji. 
Dojrzały rJ)€wne spr'arwy wobec których wówczas n ie mieliśmy 

należytego dystan su. Dojrzały problemy, które porusza sztu
ka. Dl:atego właśnie teraz nadszedł czas jej napisa1Dia. 

- W finale sztuki, w jej tak brutarlnym zakończeniu , tkwi 
mocniy akcent tragizmu ... 

- Niewątpliwie podjęta przez Jana próba indywidualnego 
przezwyciężenia granic, zakreślonych człowiekowi przez kon
kretną sytuację historyczną, rodzi konfl ikt t rargiczny. Nie jest 
to wydarzenie wyjątkowe. Takich dramatów ludzkich znam y 
wieile, zwłaszcza w okresach wojen czy rewolucji. 

- Chciałbym powrócić jeszcze do zagadnienia humani zmu 
Humaniizm jest ,przecież pojęciem, którego treść s ię n ie zmie
nia, zmienia'ć się może jedyn'ie zakr·es. 

- Uczucia humanistyczne rozumiem j'ako uczucia jedno
czące ludzi. Ro.zwój społeczny odbywa s ię jedrnak ma za.sadzie 
solidarności grup 1Społeczny·ch, która to solidarność kieruj e 
się przeciwk o innym, róWillie solidarnym grupom. Jest t ra
gicznym paradoksem historii, że ru ch, który nJajbardziej 
świ1a domie dąży do zj:ednoczenia ludzi, do zrealizowania sto
sunków humanistycznych, do społeczeństwa 'bezklasowego, 
że rwch ten zaczy;nać m usi od bardzio ostrego zarysowania po
dzi'ałów społecznych. 

- J est to więc ty:lko specyfika iPewnego etapu? 
- Finał mojej sztuki mówi, że odosobnione humanistyczne 
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wysiłki w okresie antagonistycznych stosunków sp ołecz

nych, czy międzynarodowych kończą się często klęską. 
Chciałbym tu jeszcze powiedzieć, że pisarza może intereso

wać konflikt pomiędzy dwiema postawami, czy dwiema zb1o
rowo·ściami wówczas tylko, kiedy po obu stronach są one re
prezenbowane przez aut entycznych żywych ludzi. Kiedy po 
obu stronach barykady stoją l udZie uczciwie wierzący w swo
je racej. Wówczas dqpie.110 powstaje dramat i to tylko może 
interesować pisarza. 

- Jest to sytuacja podobm: jak w ,Popiele i dia.mencie. My
ślę przede wszystkim o filmie Wa1jdy. 

- Właśnie. Wydaje mi iSię, że Wajda doskonale wyczuwa te 
sytuacje. Uderzyła mnie zwłaszcza doskonałość artystycznego 
skrótu w scenie zabójstwa SZ1Czuki przez Maćka. PrzeciE.i. 
to jakby zabójstwo w braterskim uścisku. Powie ktoś, że 

t.o zdarzenie wyjątkowe. Zapewne, ale jest w nim ziarno ja
kiejś dużej prawdy społecznej i po prostu ludzkiej. 

Projekt okładki : J~EJSZEK HOŁDANOW,ICZ 

RyS'Unk : : ALFRED KUD 
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