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LEON KRUCZKOWSKI 

Z NOTATNIKA 
Listopad 1959 

Dra ma tu rgia naszych czasów czymże ona być powinna? Czy nie sztuką pro

wadzen ia spor u, sporu ideowo-mora lnego między humanistycznymi jedna

c z ą cym i uczuc iami człowieka a prawami historii, które są prawami wa lki, 

czyli prawami ostrych p od z i a I ów? A jeśli tak, to co powinno być - w 

dramaturgii „metodą" tego sporu? Myślę, że przede wszystkim wynalazczość sy

tuacyjna. Chodzi o sytuacje takie, w których uczciwi, ideowi ludzie stoją naprze

ciw siebie jako przec iwnicy i spostrzegają nagle, że są nieuchronnie skazan i: 

jeden na zadanie, drugi na odebranie ciosu - politycznego, moralnego. a ni~

kiedy również fizycznego. Taką wynalazczością blysnął na chwilę np. Wajda· 

w „ Popie le i d iamencie", rozgrywając zabójstwo Szczuki w braterskim niemal 

uscisku mordercy i jego ofiary. 

W moim scenopisarstwie najczęściej (w „Odwetach", w „Niemcach", w „Pierw

szym dniu wolności") niepokoją mnie takie wiośnie zdarzenia ideowo-moralne. 

Są to zdarzenia o wie le częstsze, niż się wydaje - właśnie w okresie wielk ich 

konfliktów zbiorowych : wojny, rewolucj i, kiedy prawa historii działają najpow

szechn iej i najbardziej dramatycznie. Są to zdarzenia o wiele głębiej obnażające 

naturę ludzkich sporów, niż to jest możliwe w starciach, w których przeciwnicy 

nie widzą swoich twarzy, lecz jedynie barwy swoich znaków. 

Nie chcę . przez to powiedzieć, że barwy nie mają znaczenia. Od lat ukochałem 
jeden określony kolor. Rzecz przecież w tym, że właśnie najbardziej jednoczące 

ideologia zaczynać musi od ostrego zarysowania podziałów. Dopóki jednak „po 

drugiej stronie" stoi postać bez twarzy albo z twarzą kanalii, nie ma jeszcze miejs

ca na dr am at, to znaczy na coś więcej ponad zdarzenia fizyczne. 

Wielki spór ideowo-moralny naszych czasów jako materia dla współczesnej dra

maturgii zakładać musi nie tylko sprzeczne racje, ale i ludzkie oblicza partnerów. 

* * * 
Slowo w o I n ość - czyż w wielkim sporze naszych czasów nie jest ono jed 

nym ze słów najczęściej i naj.dwuznaczniej używanych? 

Wolność - bożyszcze o dwóch twarzach, z których - jak twarz księżyca -

znamy zawsze tylko jedną: tę opisaną przez poetów. A przecież - „Czy nie za

uważyliście, panowie, że zawsze, kiedy jedni odzyskują wolność, inni ją tracą"? 

Owszem, znamy tę przeklętą prawidłowość. Wielki spór naszych czasów toczy się 

między innymi również o to, żeby wykreślić ją z rejest ru podobnych „prawidłowoś

ci" ludzkiego świata. 

Cóż, że samotne, odosobnione próby łamania tej prawidłowości skazane są n;:i 

klęskę? Jest to ten rodzaj klęsk, które torują drogę zwycięstwu. 

Kiedy piętnaście lat temu odzyskałem wolność, już na jej progu dowiedziałem 

się, że ma ona swoją drugą, zagadkową twarz - odwróconą od nas i patrzącą 

w ciemność. A potem? Potem dowiadywałem się o tym codziennie„. 

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

ZENONA MACUżANKA 

TWÓRCA TEATRU WSPÓŁCZESNEGO 
Leon Kruczkowski był tym dla teatru czym Broniewski dla współczesnej poezji. 

Wcielił w kształt artystyczny ideał rewolucyjnej, socjalistycznej literatury. Zbież 

ność z Broniewskim na pierwszy rzut oka nie jest oczywista. Broniewski jest wiel

kim lirykiem - jego utwory angażują wyobraźnię i emocje, ideały o które wałczy 

jakże bliskie są człowiekowi. Kruczkowski trafia głównie w sferę emocji intelek

tualnych, ideowych, jest racjonalny, logiczny, sprawdzalny. Podobieństwa więc 

nie są naskórkowe, a wewnętrznie gładkie - tkwią w .zbieżności ideowej, w po

dobieństwie postaw, we wspólnym widzeniu losu człowieka i jego uwarunkowari 

historii. Obaj wreszcie pisarze socjalistyczni wyrośli z głęboko pojmowanej pol

skiej tradycji literackiej: Broniewski nawiązywał przede wszystkim do wielkiej 

si;iuścizny po Mickiewiczu, Kruczkowski kontynuował pasje spoleczne i moralne 

Zerom ski ego. 

Przewykło się dzielić twórczość Kruczkowskiego na dwa etapy - przedwojenny 

okres rewolucyjnej prozy, okres ostrych sporów wokół „Kordiana i chama", polemik 

wokół „Pawich piór" i „Sideł" i etap Polski Ludowej przynoszący rozwój dramatu 

i związanie się pisarza na stałe z teatrem. A przecież podział w twórczości Krucz

kowskiego nie jest tak prosty. Zatascynowanie teatrem powstało znacznie wcześ

niej. Już pod koniec życ ia wyznał Kruczkowski, że od początku twórczości naj

lepiej czuł się w dialogu, w dramatycznym rozwoju akcji, nie lubił zaś opisów. 

Istotnie „Kordian i cham'', debiutancka powieść, która zdoby'a pisarzowi uzna 

nie i rozgłos zbudowana była dynamicznie i dramatycznie. Tym można wytłuma

czyć fakt, że powieść przerobiona na utwór sceniczny była dużym sukcesem au

tora, choć wiemy i z dzisiejszych doświadczeń, że adaptacja prozy dla sceny 

rzadko uwieńczona jest powodzeniem . W ten sposób „Kordian i cham" stał się 

podwójnym faktem kulturalnym, spełnił też w dwójnasób swą funkcję rewolucjo

nizującą opinię społeczną wokół rozwiązania kwestii chłopskiej w Polsce i szerzej 

- ścisłego związku patriotyzmu z ludnością. Począwszy więc od 1932 r. Krucz

kowski wpisał się na trwałe do naszej panoramy literackiej i ideowej. 

„„ 



Wcześniej zaś, jako 26 -letni adept nauk Ści słych opuszcza w 1926 r. rodzinny 

Kraków, porzuca dom i spokojny choć skromny byt w rzemieślniczej rodzinie intro

ligatorskiej i przenosi się no teren Zagłębia Dąbrowskiego, gdzie śladem wielu 
naszych pisarzy pełni zawód nauczycielski . Próbuje tu również uprawiać systema

tycznie działalność recenzyjną i pisarską. Pobyt w Zagłębiu stał się dlań uniwer

sytetem wiedzy społecznej . Pod wpływem tutejszych inspiracji rozpoczyna pracę nad 

przejmującym pamiętnikiem Kazimierzo Deki, który na kartach jego książk i wszedł 

jako Deczyński na trwałe do literatury i lewicowe} myśl i społecznej. 

Po sukcesie powieści powraca znów Kruczkowski z żoną do Krakowa i wiąże się 

z postępowym i rewolucyjnym nurtem działalności społecznej i kulturalnej, uprawia 
literaturę i publicystykę w których w sposób twórczy pełen walorów intelektualnych 

adaptuje dla naszej myśli społecznej materialistyczne i rewolucyjne pojmowanie 

dziejów i walk społecznych. Artykuły z tego okresu wydane w tomie „W klimacie 

dyktatury" w 1938 r. stanowią cenny wkład w rozwój naszej myśli socjalistycznej. 

Jednocześnie pisarz tworzy kole;ne powieści: „ Pawie pióra", które kontynuują 

rewizję mitów ludności i patriotyzmu oraz „Sidła ", które są próbą analizy psycho

logicznej i socjologicznej wciągan ia w macki faszyzmu ludzi stojących na uboczu, 

nie posiadających rozeznania i świadomej postawy wobec skomplikowa nego me

chanizmu społecznego. 

Sukces „Kordiana i chama", wystawionego na scenie skierował uwagę pisarza 

tym razem już wyraźnie na dramat. W tymże samym 1935 r. wystawia Kruczkowski 

tuż po „Kordianie i chamie", „Bohatera naszych czasów" - satyrę antyhitlerow

ską. Odtąd też datuje się zainteresowanie pisarza kwestią niemiecką, zaintereso

wanie humanisty mechanizmem obezwładnienia psychiki człowieka i deprawowania 

moralnego jednostki, zainteresowanie społeczn i ka rolą wstecznych idei społecz

nych. Druga wojna światowa została go przygotowanego intelektualnie i politycznie 

do prawidłowej i głębokiej oceny faszyzmu niemieckiego. W 1938 roku objeżdża ł 

kraj z odczytem „Łuna nad Niemcami"; w 1938 r. opracował na nowo „Bohatera 

naszych czasów" - sztuka miała we:ść na scenę teatru krokowskiego w nowym 

kształcie i pod zmienionym tytułem „Przygoda z ojczyzną" . Ale bieg wydarzeń nie 

dopuścił do tego. Dramatyczne dzieje tej sztuki szeroko opisywano tuż po śmie rci 

pisarza. Dość wspomnieć, że Kruczkowski zapisał ju ż ów dramat na listę strat wo

jennych; sztuka bowiem wraz z innymi rękopi sami przebywała w nieznanym nikomu 

schowku, ukryta tam przed hitlerowcami przez brata pisarza, który zmarł nagle 

na serce. Kruczkowski odzyskał jednak cenne rękopisy i raz jeszcze rozpoczął pra

cować nad antyfaszystowskim dramatem. W ten sposób jest on rezultatem pracy 

w trzech etapach i w ostatecznej wersji wkroczył na scenę po l ską po raz wtóry 
w 1962 r. 

Wojnę spędził Kruczkowski w jenieckich oflagach. Pi sał stamtąd systematycznie 

listy do żony i przyjaciół. Wraz z uwięz ionymi a kto ra mi i reżyserami stworzył teatr 

jeniecki pod nazwą „Teatru Symbo lów". Ani na chwi lę nie upadł na duchu, nie 

przestawał wierzyć w zwycięstwo nad faszyzmem. Pocieszał swych naj bl i ższych; 

uwięziony za drutami był dla nich podporą. Przede wszystkim jednak i tutaj był 
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dzialaczem kulturalnym (a wtedy to oznaczało również - politycznym) - wystawi ał 

komedie Niewiarowicza, Morsti na, przygotował „Lato w Nohant" Iwaszkiewicza , 

~le s;ęgal i po „Fausta" Goethe'go. Stąd też datują się jego szczere związki 
z ludźmi, które przetrwały lata - z poetą S. R. Dobrowolskim, z - jak to wówczas 

określał w listach - „młodym aktorem warszawskim, Mireckim" - obecnym dy

rektorem Teatru w Zielonej Górze i wieloma innymi. 

Okres powojenny obfituje dla Kruczkowskiego w lic.me obowiązki społeczne. Jest 

znanym działaczem społecznym i kulturalnym nie tylko w kraj1u - reprezentuje 

Polskę na terenie światowej Rady Pokoju. Ale przede wszystkim staje si ę głośnym 

dramatopisarzem. Jego trzy najznakomitsze powojenne sztuki: głośny dramat 

„Niemcy" i „Pierwszy dzień wolności", a także ostatnia wystawiona za życia 

„Smierć Gubernatora", znane są i wystawiane w wielu krajach na wschód i na 
zachód od Warszawy. 

Powiedzmy też sobie, że Kruczkowski miał większe szczęsc 1 e do sztuk o tematyce 

szerszej, uniwersalnej, niż do tematów ściśle polskich. „ Odwety" i „Odwiedziny" 

powstały w różnym okresie i nałożył się na nie inny krąg doświadczeń i obserwa

cji pisarskich. „Odwety" zapoczątkowały nasz ambitny, powojenny teatr polityczny. 

Najpełniej jednak wypowiedzia ł się pisarz we wspom nianych wcześniej trzech 

dramatach, dając w nich własną koncepcję teatru intelektualnego, głęboko ideo

wego i humanistycznego. 

„Niemcy" a potem „Pierwszy dzień wolności" powstają pod wpływem doświadczeń 

wojennych. „Niemcy" w latach jeszcze nie odległych nam i ciężkich doświadczeri 

walk z hitleryzmem zaskakują głęboko przemyślanym i doj rzałym filozoficznie i po
litycznie zamyśleniom nad mechanizmem deprawacji jednostki w· systemie tota li

tarnym. Były więzień obozu patrzy na kwestie hitleryzmu z dystansu, nie ulega ani 

na chwilę zacietrzewieniu, ale też nie zamazu_'e win, nie zwalnia jednostki od od

powiedzialności za własne czyny. Jego teatr ukazuje przecięcie się moral nośc i 

i polityki, kwestie ludzkiego wyboru w obliczu własnej godności i zaparcia się sie

bie. Rzecz osadzona w ostrych rea liach życia wojennego fascynuje doskonałe 

postawionymi postaciami, pełnią dramatycznego napięcia. „W pierwszym dniu 

wolności" Kruczkowski powróci ł do głównego p roblemu „Niemców" - Jan po

dobnie jak Sonnenbruch staje przed kwestią wyboru. Jan wybiera świadomie, nie 

waha się przeciwstawić całemu kolektywowi. Jest człowiekiem wolnym. Kontynuuje 

w jakimś sensie postawę Ruth - l inię łudzi, którzy w obliczu wyboru nie zaprą 

się siebie. O jego decyzji, podobnie jak o decyzji Ruth rozstrzyga historia . W sferę 

działań ludzkich, w sferę czynów i postaw człowieka wdziera się historia i ona 

warunkuje etykę. Nie oznacza to jednak determin izmu - najszlachetniejsi z bo

haterów Kruczkowskiego godzą się z h i storią (podobnie rzecz się ma w opowia 

daniach wydanych pośmiertnie w tomie „Szkice z p i ekła uczciwych") . 

Pisarz pracował nad nowymi dramatami i opowiadan iami podejmującym i ostre 

sprawy współczesności . Był wierny swej biografii pisarza socjalistycznego - nie 

oznaczało to bezkonfliktowego widzenia świata - przeciwnie, wałcząc o jego lep_ 
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szy kszlall o pelne widzenie humanistycznych treści socjalizmu, ostro piętnowal bez

ideowość, karierowiczostwo, łatwe przystosowanie się do nowych sytuacji. Rozlegle 

skala problemów, zainteresowań, humanistyczny sens utworów wskazują, że pisarz 

przeżywał pełnię rozwoju ideowego i artystycznego. Tym mocniej odczuwamy stratę 
jaką jest dla polskiej kultury jego przedwczesna śmierć. 

WOJCIECH NATANSON 

PIERWSZY DZIEŃ WOLNOŚCI 

Można sobie wyobrazić, jak zrodził się pornysl „Pierwszego dnia wolności". Leon 
Kruczkowski, poeta i powieściopisarz krakowski, na samym początku wojny, jako 

uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, znalazł się w oflagu. Uwięzionym tu 

oficerom przez pięć i pół roku dokuczało dotkliwe poczucie odcięcia od świata 
łudzi wolnych. Wieczorami snuli zapewne więźniowie długie rozmowy na temat 

swobody utraconej - a także tej, która może przyjść, gdy nareszcie otworzą się 
bramy obozów, gdy znikną druty kolczaste. Być może, że ów niemal nieuchwytny, 

nieprawdopodobny moment wyzwolenia powracał w niejednym ze snów, które na 

wiedzały mieszkańców oflagu. Jakże będzie wyglądać wolność odzyskana? ł jaki 
z tego daru zrobić użytek? 

Ów dz i eń nadszedł wreszcie późną zimą, 1945 roku. Moment graniczny między 
nie~olą, a wolnością na zawsze zapisał się w pamięci. To on zapewne zadecydo

wał, że Leon Kruczkowski, dotychczas prozaik i poeta, zaledwie próbujący swych sił 
w teatrze - po wojnie przede wszystkim zajął się dramatopisarstwem . Zrazu inne 

tematy, pilniejsze, znalazły echo w pisarstwie Kruczkowskiego. Ale po latach, jakby 
ze zdwojoną silą - powrócił dramat nagle odzyskanej wolności. Okazało się ile 
ten problem otwiera możliwości, z jak wielką ilością spraw może się łączyć. 

Słuchając „Pierwszego dnia wolności" niepodobna zatem zapomnieć - że ta 
sztuka ma swój niejako domyślny „prolog", coś w rodzaju nienapisanego wstępu. 

Są nim rozmyślania i marzenia o wolności, jakie snują ludzie czujący nad sobą 
gwałtowną przemoc niewoli. Podobnie czeski reżyser Edward Burian wystawił tuż 
po wojnie szekspirowskiego „Romea i Julię" - jako sen więżnia o przedstawie

niu tej sztuki, będącej jednym z najpiękniejszych scenicznych poematów miłości. 

Im dokładniej sobie wyobrazimy stan psychiczny ludzi pozbawionych wolności -

tym lepiej zrozumiemy konfrontację, którą stanowi sztuka Kruczkowskiego. Kon

frontację marzeń o wolności i jej realizacji, radości jaką wolność daje i niebezpie
czeństw, które rodzi, zakresu jaki obejmuje i celów jakie sobie wyznacza. 

Dla jednych jest bowiem wolność sprawą dość prostą. Jest prawem do pełnej 

sytości, zaspokojenia apetytów, rozprostowania pleców, poruszania się z miejsca 

na miejsce, wyspania się bez budzenia przez obozową pobudkę, rozmowy z różny
mi ludźmi, podróży, wygodnych i ciepłych łóżek, wygody. Dla innych jest powrotem 

do kraju, rod'ziny, przyjaciól. Dla jeszcze innych uwolnienie z oflagu było równo -
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znaczne z odzyskaniem praw do miłości. W ciągu owych lat zamknięcia za dru
tami nawet teatr obozowy bywał wysublimowanym snem o sprawach miłości. Teraz 

i manekin w pierwszym lepszym sklepie staje się czymś w rodza ;u miłosnego sym

bolu. „Pierwszy" dzieri wolności" z natury rzeczy musiał się stać - także sztuką 
na temat zarysowującej s i ę, choć nietrwałej m i łości. 

Ale nie jest to jedyny od ruch uczuciowy, którego doznają byli więźniowie. O garnia
ją ich, zupełnie zrozumiałe, stany gniewu i oburzenia, pragnienia zemsty, wymie

rzenia kary. Tyle lat więźniowie oflagu dowiadywali się o terrorze hitlerowskim 
w Ojczyźnie, tyłu z nich utraciło najbliższe sobie osoby w „totalnej wojnie", nie 

darującej nawet kobietom, starcom czy dzieciom, tyle najpięknie;szych lat zrabo

wano im samym, tyle zbrodni i gwałtów popeł nili ludzie teraz zwyciężeni, że nie
którzy z więźniów niemal identyfikują wolność z odpłatą' i odwetem, 

Ale dla byłego jeńca, najgłębiej to wszystko przeżywającego Jana, wolność to 
przede wszystkim możność zrealizowania marzeń o ludzkiej godności, odpowie

dzialności, przezwyciężeniu wiekowych nienawiści. Dlatego Jan chciałby praktycz

nie pokazać, że zarówno jego, jak i kolegów, dawnych towarzyszy niedoli, stać 

na obronę każdej zagrożonej istoty, choćby należała do narodu dawnych ciemięży

cieli. Czyn miałby tu znaczenie doniosłego i przełomowego przykładu. 

Tylko, że cały dalszy przebieg wydarzeń przekona Jana, że sprawa bynajmniej nie 
przedstawia się prosto. Przede wszystkim, w owych pierwszych dniach odzyskanej 

swobody, ani ona sama, ani nawet życie eks-jeńców nie są dobrami zagwaran

towanymi, pewnymi. Po lasach kryją się jeszcze oddziały hitlerowskie. Ponadto 

rany zadane wojną i faszyzmem nie mogły się zagoić. Nienawiść się nie uspokoiła, 

gniewy nie opadły, chęci zemsty są żywotne - także i w społeczeństwie, które zro
dziło winnych. Jeden z krytyków, pisząc o Kruczkowskim przed dwoma laty, pod 
gorącym wrażeniem jego śmierci, nazwał „Pierwszy dzień wolności" wielką pole

miką filozoficzną p rzeciw łatwemu, zbyt optymistycznie uproszczonemu pojmowa

niu historii . Niektó rym - szlachetnym - zresztą pisarzom wydaje się, że wystarczy 
sama decyzja, sam akt wybo ru słusznej drogi - by zmienić bieg wydarzeń. Tym
czasem codzienne doświa d czenie uczy, że atawizmy jeszcze dz i ałają, nienawiści 

nie uspokoją się nawet pod wpływem najrozsądniejszych wezwań, postęp świata 

wymaga wysiłku zgodnego z dokładnie pojętymi prawami historii. 

Sztuka Kruczkowskiego ostrzega więc przed iluzjami i pośpiesznymi uproszczenia

mi. Jak słusznie zauważono, tytuł tego utworu nie może być odczytywany jako 
„Nareszcie pie rwszy dzień wolnoś~i", ale „Dopiero pierwszy dzień wolności". 

Edward Csato po prapremierze pisał o „Pierwszym dniu wolności" : „Jednostce 

trudno jest przeciwstawiać się historii i dlatego z najlepszych intencji wynikają 

nieraz gorzkie tragedie. Co innego, kiedy historię pragnie przekształcić świadoma 

zb i orowość, działająca z rozeznaniem praw społecznych" . Dlatego Jan przyznaje 

się ostatecznie do podwójnej klęski w dziedzinie zaufania i miłości, ale czyni to 

z głębokim poczuciem, że nie wybór celu był błędny, tylko określenie dróg, które 

do tego celu miały prowadzić. 

Że tak jest, świadczyć się zdaje jedna jeszcze postać tej sztuki: Anzelm, filozof, 

uczony, człowiek nieszczęśliwy i zwichnięty, doszedł do najbardziej opacznych, 
paradoksalnie niesłusznych wniosków. Ponieważ lata niewol i były dlań jedynymi, 

w których mógł pracować bez nacisku konieczności życiowych, sofistycznie twierdzi, 

iż właśnie niewola jest prawdziwą swobodą, a wolność - n i ewo l ą. Wszyscy inni 

eks-więźniowie z niechęcią odwracają się od głosic i ela tej teorii. On sam w za
kończeniu wydaje na nią wyrok. Ale fakt tak gorącej reakcji dowodzi, że wolność 
to dla człowieka dar bezcenny. I tym ważniejszą jest rzeczą, by umieć z niej 

dobrze korzystać, to znaczy ze zrozumien iem wszelkich konsekwencji, które wyni 

kają z tego pojęcia. 

ZDZISŁAW SKOWRONSKI 

WSPOMN IENIE O WIELKIM HUMANIŚCIE • 

Mam przed sobą pożółkłe karty kroniki obozowej „Teatru Symbolów" z lat 

1939-1945 - Oflag li B w Grossbornie i rocznik obozowego pisma literackiego 

„Za drutami"„. 

W kronice teatralnej - historia obozowego „Teatru Symbolów", luźne zapiski, 

obserwacje, rejestr granych sztuk, utrwalone nazwiska aktorów, reżyserów, sceno

grafów, technicznych pracowników sceny obozowej i - fakty, fakty, które wtedy, 

kiedy je notowalem wydawały mi się na pewno ty lko czymś w rodzaju suchej do

kumentacji zjawisk życia teatra lnego w wymiarach obozowych. Dz i ś, wszystkie 

te nazwiska, odczytuję inaczej. Mają one swój podtekst i jakby „ciąg dalszy" 

w perspektywie następnych dwudziestu łat. Niektórzy z tych skupionych wtedy 

w „ Teatrze Symbolów" łudzi, żyją, pracują, tworzą„. N ie ma wśród nich Leona 

Kruczkowskiego, którego nazwisko tak często przewija się na kartkach kroniki tea

t •alnej, Leona Kruczkowskiego, kierownika artystycznego „Teatru Symbolów". 

Oto kilka wyjątków z kronik i obozowej: 

„„.Zabieramy się teraz do realizacji fredrowskiej „Zemsty" w reżyserii Słotwińskiego 
i scenografii Romualda Nowickiego. Pomysł wystawienia „Zemsty" wysunął por. 

Kruczkowski przy sposobności omawiania kompozycji składanki pt. „Rodzynki fred

rowskie" . Dłuższy czas nie można było obsadzić roli Papkina zanim Aleksander 

Sewruk zadowolił wymagania Kruczkowskiego, premiera w listopadzie 1940 r. 

wzbudziła najwyższy entuzjazm„." 

,„„Na marginesie tego spektak lu zarysował się konflikt między por. Kruczkowskim 

a por. Bersonem na tle różnicy poglądów co do linii repertuarowej „Teatru Sym

bolów" . Por. Kruczkowski nie kwestionu j ąc potrzeby sztuk lżejszych zawsze repre

zentował kierunek repertuaru wychowawczego, por. Berson zaś był zwolennikiem 

jazzu, tańca i rewii . W wyniku tej różnicy zdań por. Berson usunął się od współ 
pracy z teatrem." 



„„. Leon Kruczkowski niejednokrotnie omawia ł z por. Sta nisławem Wolickim 

możliwość wystawienia „Kró lowej Przedmieścia". Nadszedł w końcu egzemplarz 

z Krakowa i Kruczkowski za b ra ł s i ę do adaptacj i, wz bogacając wodewi l wstaw

kami na p roscenium i napisa nym w ca łośc i p rzez siebie a ktem czwa rtym , d ziejącym 

się w „Ja mie M ichal ikowej" - Urocze kost iumy Romualda N owick iego." 

„ „ .I znowu „ Teatr Symbol ów" uderza w wi elki dzwon ! Mając do wyboru „Żeg l a rza" 

i „Adwokata i róże" Sza niawskiego po r. Kruczkowsk i wy b ra ł - d la p roblematyki 

- „Żeglarza". W sztu ce tej reżyse rowanej przez Sło twińsk i ego za b ł y snął talentem 

dużej miary Bo l es ł aw Płotnick i , d os konałą postać stwo rzy ł Wolick i. „ Teatr Sym

bolów" jest już poważną placówką a rtystyczno- społeczną w obozie." 

I teraz uważaj my : 

„.„.„Dożywocie" Fred ry to dalszy ciąg linii repertuarowej jaką nakreś l ił sobie 

Kruczkowski, co w ięcej - on sam reżyserował sztukę." 

„„.Następna premie ra 3 listopada 1941 r. - to szczytowy punkt osiągnięć teatru 

obozowego - fragmenty li części „Dziadów" i „Sędz i owie" Wysp i a ń s k iego. M imo 

sukcesu były w społeczności obozowej głosy sprzeciwu i krytyki za wydobycie 

z „Dziadów" jaskrawych (czytaj: „postępowych" - przyp. autora) akcentów spo

łecznych. Jakiś czas trwał huczek w obozie, dyskusje, mnożyły się protesty, a le to 

wszystko nie wyszło obozowi na złe. " 

„„. 26 lutego 1942 r. ukazuje się na scenie pierwszy program skomponowanego 

przez por. Kruczkowskiego Ka baretu Lite rackiego „Ma rchołt". Impreza ta była 

ostatnim p rzedstawieniem „ Teatru Symbolów" pod kie rownictwem por. Kruczkow

skiego, który z rezygnował z tej fu nkcj i ". 

Dlaczego -po·d kreś l am za in teresowan ia Kruczkowskiego teatrem obozowym ? W yda je 

się pewne, ż e p i ęc i olet n i pobyt w obozi e to d la Kruczkowskiego, a utora do owej 

pory tylko jednej sz tuki - to by ł a sposobność, której szuka ł ca ł e życie: ze tkn i ęci".l 

się 7. warszta tem teatra lnym . A tea tr obozowy nie był zwy kłym teatrem typ u ama

torsk iego. To był - rzec można - teat r „ półzawodowy" z uwagi na zawodowych 
aktorów (Wies ław M irecki, Buchwa ld) scen ografów (Ta deusz Orłowi cz) i reżyse rów 

(Wyszomirski). I nie jest p rzypa dkiem, że wielu cenionych dz i ś aktorów - Płotnic k i, 

Sewruk, Walewski, reżyserów (J. Słotwińsk i) , scenografów (Romuald Nowicki) 

właśnie w teatrze obozowym zdobywało pierwsze d oświa d czen i a i sukcesy (szkoda 

że nie zostali na scenie Ożarowski, Żywirski, Jerzy Krukowski). 

I nie było przypadkowe praktyczne zainteresowanie się Kruczkowskiego warszta

tem reżyserskim, kiedy zdecydował s i ę osobiście zrealizować „Dożywocie" . Chciał 

poznać chociażby w zmniejszonych wymiarach prawa i tajniki sceny, której pośw i ę

cił właściwie całą swą twórczość powojenną. 

Sprawa druga - wynikająca z pobytu Kruczkowskiego w obozie to wyraźny, 

tutaj właśnie zarysowujący się rodowód jego późniejszej postawy politycznej i filo-

7.oficznej wyrażonej zwłaszcza w „Niemcach" i „Pierwszym dn iu wo l ności". Przy

pominam te dwie sztuki, gdyż raz po raz odnajduję w nich reminiscencje pewnych 

wtedy przeżytych zdarzeń, zaobserwowanych realiów i impulsów twórczych Krucz-

kowskiego, jego przemyśleń, które nieraz w szczupłym gronie omawiał. Można 

powiedzieć, że cały „obozowy" okres Kruczkowskiego sprowadza się - jeśli chodzi 

o impuls polityczny - do analizy „sprawy niemieckiej" . - To by ł a jego obsesja , 
szlachetna i niepowierzchowna obsesja pisarza, pol ityka i humanisty, który w izo

lacji obozowe;, skazany na jednostronną info rmację i środowisko bynajmniej 

(zwłaszcza w pierwszych latach) nie postępowe - doszedł ostatecznie do zadzi
wiająco trafnego sformułowania tzw. „problem u niemieckiego". Podobnie jest 

i z „Pierwszym dniem wolności" - sztuką, która jest wyrazem drugiej „obozowej" 

obsesji myślowej Kruczkowskiego, mianowicie - „kształtu wo l ności" po wojnie, 
w tej konieczności historycznej, w którą wierzył i o którą jako pisarz intelektuali

sta - walczył. Dzisiaj kiedy słucham tej sztuki, co chw i lę odnajduję w niej 

echa jego, czasami uzewnętrznianych, myśli o wyborze postaw moralno-polity

cznych i humanistycznych. To właściwie wtedy, w obozie nie były dyskusje z Kru

czkowskim. To były rozmowy z kimś mądrym i bliskim, któremu można było zaufać 

moralnie i intelektualnie. Jeśli na ten temat rozmawiał - podsuwał problem, 1ctóry 

związany był z rzeczywistością o której mówił, że będzie „trudna" i jakby reje 

s trował warianty postaw rozmówców. Echa tych jego osobistych rozważań odczu

wam tu i ówdzie w postaci Anzelma w „Pierwszym dniu wo ln ości". Czasem dos

trzegam w tej postaci i samego Kruczkowskiego, ale jako tego Anzelma, który 

wchodząc na drog ę „trudnej wolności" dokonał wyboru i zniszczy ł bagaż zrozu 

m iałych w owych latach zwątpień i wahań . Przemyślenia i przeżycia obozowe 

t';;na Kruczkowskiego zaważyły nie tylko na filozoficznej wymowie „Pierwszego 

dnia wolności" ale stały się podstawą faktografii sztuki, pretekstu anegdotycz

nego. Dla przykładu - byliśmy razem z Kruczkowskim w grupie tych jeńców, 
którzy 29 stycznia 1945 r. nie dali si ę ewakuować . Zostaliśmy w obozie i czekaliśmy 
na to, co później Kruczkowski nazwał „Pierwszym dniem wolności" . Ju ż wolni 

trafili ś my do pobliskiego Jastrowa i tam, na kwaterze, Kruczkowski zetknął się 
z rodziną lekarza niemieckiego, którego jedna z córek została kilka dni przed 

tym zgwcdcona . To jest w sztuce. Autentyczne jest również tło konfl iktu sztuki, 

fokt kilkunastogodzinnego okrążenia wolnego już Jastrowia przez wycofujące się 
oddziały niemieckie . A konflikt postaw humanistycznych w „Pierwszym dniu wol 

n ości '' ? Dwa dni po odbiciu Jastrowa Kruczkowski otrzymał wezwanie do War

szawy. Przed wyjazdem przyprowadził całą tę niemiecką rodzinę lekarza, (Polacy 

przebywający na robotach w Jastrowie wystawil i mu b. dobrą opini ę) jego żonę 
i córki do nas na kwaterę z prośbą o opiekę nad nimi . Pamiętam jego spór 

z jed nym z ko legów, który brutalnie zaatakował wtedy póź ni ejszego autora „Niem

ców" , za brak „właściwej" postawy w stosunku do Niemców. 

Wydaje si ę , że przy sz ły biograf nie może nie docenić tzw. „okresu obozowego" 

l.eona Kruczkowsk iego, g dyż tam zarysowało się to „ stawianie się" pisarza i hu · 

ma111 sty, który w pełnych wymiarach pokazał się nam dopiero po wojnie w teatrze. 
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LEON KRUCZKOWSKI 

List do ż onćJ 
Grossborn, Oflag 11-D 
Październ i k 1942 rok. 

Za tym - co dobre, czule, że1iskie 

Wyciągam ręce - to Ty. Tęsknię ... 

Rdza żre. Czas truje krew. Czas złodziej 

Dni - zeschłe liście . Czekam co dzień. 

Noce gąszczami snów szeleszczą, 

W snach - ręce Twoje pelne pieszczot. 

Spacery. Stopa w piasku grzęźnie. 

Ja i mój smutek - dwaj więźnie. 

W mgle oddech Twój. Łzy. T ylko tyle„. 

Twe imię sfruwa z warg motylem. 
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