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TADEl'SZ DREWNOWSKI 

WOKOł.. DRAMATOW KRUCZKOWSKIEGO 

Twórcz ść Leon a Kr uczkowskiego go
dna j st szczególnej uw gi, Autentycz
ność j ej r odowodu nie buclZI najmn iej
szych podejrzeń. Powleśctopisarzowl i 
dramatu rgowi (więc nie piewcy agitacyj
nEmu) nie odm ówili zainte resowan a 

zytelnicy i widzowie. Po wojnie dos t 
Je stwa n ie lamią j ego p l rn. Co więcej, 

powojenne dramaty Kruczkowskiego -
Jedne z n iewielu - ocalały z pla gi sche
matyzmu, która dotykała nawet talen 
Hieprzeciętne. A przecież Kruc7k o ws i 
'-•:. wieral w tedy duży wpływ n a życie 

l iterack ie - m amy więc żywy przykład 

rozbieżności między teorią a praktyką, 

rni r:dzy politykiem i artystą. Czemu je 
za\\ dzięczać? 

Przypominam sobie dyskusję w roku 
1!154, u samych początków odwilży, gdy 
Kruczkowski zdc.byl się na bal'dzo szcze
re i osobiste wyznanie pisarskie. P isarz 
zt r,ngażowany politycznie przeciwstawiał 
sii; zgubnemu działaniu n a sztukę uclśleń, 
k tóre na:;: :va! „racjonaiizacją polltyC7.ną• . 
J•isarz od początku p rogramow o anty
b1ograficzny podnosił znaczeni~ „b iogra
fU wewnętrzneJ", „złotego zapasu", Jaki 
odkłada slę w życiorysie wev.mętrznym 

i tworzy artystę. Wyznanie Kruczkow
skiego zginęło w lawinie dużo dalej idą
c~·ch demaskacji - utkwiło mi jednak 
w pamięci jako istotny komen tarz, Jako 
przebłysk ins tynktu samoobronnego. 
k tóry miał moc działania n awet wbrew 
p isa rzowi. Oskarżano wtedy te wym a
nia o su biektyv;izm . 

Tak twórczość Kruczkow skiego stano 
odt ębną, autentyczną biografię arty sty
czną, skry tallzowanr~ W'L.dłuż określn

nych zainteresowań i poszukiwań. .Te 'lt 
to twórczość wiele większym „luku 
wrażenia" na u innych pisarzy socjali
stycznych. 

(Przedruk z l\Uetięcznlka „Dlaloc" 
Nr 11/59) 



TADEUSZ DREWNO WSKI 

PIERW SZY DZIEŃ WOLNOSCI 

Pierwszy dzieó. wolności jest, spośród wszyst
kich, sztuką najba·rd ziej osob i st ą. W odróżn ien iu 
od innych jest jednak w PieI1W'Szy1m dniu coś, co 
•PDZw ala mówić o bard ziej włas:nej , bardziej 
prywatnej .filozofii autorskie j . Do tej pory dra
maty Kruc~ow&kiego przypominały po trosze 
roZJpra1wy przed tryib unałem histoTii. Ustalały 

stan faktyc:llny i prze fan ki dziejowej •spra~ie
dl iwości; były zimne ch łod em obiekty.wnej „kla
sowości" . 

W Pierwszym dniu wolności anegdota fron
towa (autentyczma, wzięta z jenieckiego w p o
mnienia) służy dywagowaniu w Qlkól pojęcia 

wolności. A więc wQlkól jednego z tych poJ ęc, 

które jak kometa wlecze za sobą p rzez dzieje 
rozmaitość znaczeń i imponderabiliów; pojęc: 

- złogów, o. których mniej czy bardziej b ez
względną rewizję !mszą się pokolen ia l ud21kie, 
a człowiek W2idycha za prawdziwym urzeczy
w istnieniem tego wi elkiego słowa. 

Wśród p rz:yipadków pierwszego dnia na wol
ności poczyna ono w sztuce fosforyzować roz
maitymi kolorami zachowań, postaw, poglądów, 

układając się w bogate widmo w półczesne tego 
pojęcia. 

Niech ta metaforyka nie naprowadzi na wra
żenie oschłego eksperymen tu z wyp reparowa
nymi duchami. KrucZJkow'Slki potwie11dza swoją 

sztuką, że umie świetnie charakteryzować i sa
modzielnie wyłaniać ż:ywe i wieloksztaNme fi
gury. Jeśli je jed nak - by zbadać myślowe 

płaszczyzny d~·amatu - porozstawiać, trzeba 
by . na jednym krańcu umieścić grupę jeniecką,' 
a na drugim - Anzelma, a może i Luzzi, któ
rzy pozostaną p oza glówną rnzgrywką. Anzelm, 
abnegat życiowy i myśliciel, prezentuj"e powa
by „wolności pustej". Swoją wolność osiągnął 

i pozostawił za drutam i, gdzie wszystko - obo
wiązek, jarzmo rodzinne - zosta ło mu odj ęte, 

poza wolnością dla „p ersczyz;ny", wobec której 
sam nie żywi złudzeń . „Samotny i w olny . Lecz 
taka wolność przypomina śmi erć" - pi sze Sar
tre. Co może z tym noszącyim w sobie zarody 
śmierci abnegatem łączyć pelną radośc i życia 

Luzzi? Ją, która nie ZJdążyła w nic uwierzyć, 
s ie to samo poczucie pustki , brak pewności, 

czy wa r to o sobie „myśleć dłużej niż tyJe, i le 
trzeba, żeby się rozebrać albo ubrać" . 

Poza tą krańcowością PieI1W1Szy dz ieó. „. daje 
niemały łuk możliwości , oferowanych przez 
wolność, już w sensie wolności pojętej jalko 
prawo wyiboru, wo}ności - w i mię czegoś. An
typody tego łuku stanowią Pa1wel i J an; na 
nich w spairta jest konstrukcja dramatu. Paweł 
- t o człowiek .prymity•w ny, zadowala j ący się 

smakiem zdobywania (chcieć, to móc) i !konsu
mowania darów życia. Michała złamały nie
szczęścia, nie pragnie wliele wiecej, niż oddania 
się czemuś większemu , stania się ,„cząstką, zu
petnie małą cząs!Jką". Hieronim jest typem 
aktywnym, władczym, co odciska na jego fi lo
zofii życiowej (o ile sto sown e to s łowo) piętno 

pragmaty:lJl'Tlu , dążącego za wszelką cenę do 
prnktycznej ochrony interesów grupy, wspólnoty. 
A J e.n? Odłóżmy n::i razie tę cJ-,arakterystykę -
już przed jego „zaformułkowaniem" można za
ryzykować ogólniejszy wniosek: te charaktery
styki modelowane są bardziej na dzis iejszość niż 

na historię. Na dramat poniekąd historycmy na
kłada się migotliwie plan współczesny. 

Przez 3 akty sztuk!i przerzucamy się w dwie 
sytuacje - obydwie krańcowe, obydwie elemen
tarne: w „złotą woJtność" pasa przyfrontowego, 
w którym nie rządzi nikt, i w śmiertelne zagro
żenie przez niespodziewany manewr rozbitego 
wroga. Próbie tych dwóch elementarnych sy
tuacji poddana jest gm:Pka ludzi. Dla jeńców 
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wyzwolenie oznacza k res obrzydliwości, przy
musowej wspólnoty pryczy i głodu, możność 

upragnaonego rozejścia się. Absurd alny pomysł 

Jana, a by „po raz pierwszy i ostatni zrobić coś 

raze m , coś niewielk iego, ale godnego pami ęci . 

Coś co pomoże n am sam ym odbudować własne 

życie" - tym czymś, m a być uratowanie d wóch 
dziewcząt p rzed brutalnymi upraw n ieniam i 
zwycięzców - tylko tę rozsypkę p r zys pieszy 
li uwyraźni. Woln ;:iść obnaża swoje inine, egzy
stencj alne oblicze. P roblematu wolności nie 
określają bowiem indywidualne w ybory jedynie 
wobec życia zbiorowego - również wobec tego 
co je na odmienny sposób określa: wobec nie
ubłaganej zatraty, wobec urody świata, w obec 
„ewig Weibliche". Zagrożenie żyda przywracR 
na powrót utraci)ną solddarność; w niej mieści 
się i tri umf Hieronim a, i poświęcenie Pawła, 

strzał J ana. 

Anegdota sztuki op owiedz.iana w sw oim spo
sobie drama tyczny m bez zarzutu, r azi niekon
sekwencjami, j eśli spoj rzeć TIR :ruią z ogólniej
szego puniktu widzenia. Razi lllip., że wielkie dy
Wl'gacje wolnościowe kiręcą się wokół p oczci
wie kanapowych kłopotów. Nieraz też czujemy, 
że sytuacyjne roziwiązania muszą być sztuCZ111ie 
naginane do biegu anegdoty, do scenicznego 
dziania się. Ale pół biedy, gdy wątpl iwości 

dotyczą sprawy tak subtelnej jak stosunek ma
teriału do filozofii czy też zbyt wyraźnych 

szwów p ewnej poetyki. Gorzej , gdy zaczep iaj ą 

o główną więź dramatu, o współczesną celność 

jego wojennej metafory. 

W planie analogii ze współczesnością nagiro
madzi! się osad jątrzącego anachronimnu. Do 
zlej tradycji naszej historiozofii należało przed
stawianie spraw polstkich jako wiecmej koło

myjki anairchii i lojalizmu, s·obiepańskiej wol
:iości i frontowej dyscyipliny. Histoda czyniła 

n i arr ·ało, aby nas w takie a lternatywy wtłaczać 

i w kółko je usprawiedliwia ć. Aby p rzyipOIITli
nać „chwiejność" n aszego układ u narod owe
go, cywilizacyjnego. Pamię tamy choćby nie
dawną frazeologię ,,stan ia z br nią u nogii", 
„praw frontu ", „manewTów okrążających" -
i co z niej wyni kało . Na szczęście w ciągu 

ostatnich kilku lat wygrzebuj emy się z tej psy
chozy „warownego obozu" i miejmy nadzieję, 

że będziemy się wygrzebywać d alej . Jak długo 
więc mamy się we .,wstęi>n ości " naszej u twier
dzać i nią kontentować? J ak dlugo sprawy wol
ności będą synonimem obrony egzystencji? C'>:y 
nasz słownik wolności nie wyjdzie wreszcie 
poza „pierwszy dzień" ? 

Za daleko by te rozważan ia nas zaprowadzi
ły, w ra<'::i jmy do tekstu podsta-wowego. Dramaty 
KruczJkowskiego dały. dotąd dwie V'ielkie spon
tanic:.me, wymykające s i ę wszelkim fo ·mułkom, 
kreacje : to Ruth z Niemców i Jan z Pie r szego 
dnia wolności. Jan jest postacią głęboko we
wnętrznie sprzeczną, jest naiwnym utopistą 

i t1·zeźwym realistą, chowa w sobie tęs notę 

za własnym głosem i instynkt społeczny. On je
den rozumie potrzebę „wspólnego ogniska" 
i prz wrotność historii. To postać .na Wskroś 

ws.półczesna , doświadczona cierpką niewspół

miernością intencji i wyniku czynu Dzięki niej 
dowidziane j z zewnątrz biografii tego pisar
st wa - obok dylem atu słowa i czynu - przy
był nowy r y : tragizm czyn u. 

( PRZEDRU K Z Ml ES IĘCZNlKA , .DT.ALOG" 

Nr 11i59), 



Na naszych scenach: 
S TEFA N ZEROMSR/ 

„SUŁKOWSKI" 

Reż: ZBIGNIEW STOK 

Scen: J AN GOLKA, M ARIAN GOSTYNSKl 

~wzyka: MIROSŁ.AW NIZIURSK I 

' 

W przggotomaniu: 

F. MOLNAR 

„DALILA" 

OBSLUGA PRZEDSTAWIENIA 

KIELCE RADOM 

SUFLER 
Romualda Kamińska Eliza K rupska 

BR YGADIER SCENY 
Bolesław Pobocha Mieczysław Wulczyńsk i 

REKWIZYTOR 
J an Kubicki Stefan Sokołowski 

SWIATLO 
Stefan Dudzic 
Edmund Pomarański 

Mieczysław Stypi ński 
J anusz Stoll'trsk i 

KOSTIUMY WYKONANO POD KIERUNK IEM 
Bronisławy Bor owikowej 
Kazimierza SzymańsK1ego 

PRACE STOLARSKIE WYKONANO 
POD KIERUNKIEM 
Zbigniewa Karysia 

Prace peruk arsk ie - Helena Ma.tej ska 
RZEŻBA : Zygmunt K aczor 

P race maiarskie - Marian Sztuka 

P ra ce modelarskie - Edward Morek 

P ra ce tapicerskie - Jan Staniec 

Kierownik teohniczny - Piotr Wollen berg 

368. RSW „Pr<isa", Kielce ~500 . A- T-1-126. 



C e n a 3 zł 


