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MALY ~UBILEUSZ 

Przed pięcioma la!y, 18 grudnia 1964 roku, Teatr nasz otrzymał 
imię wielkiego pisarza i dra a turga. Dotychczasowy Państwowy Te
atr Ziemi Lubuskiej nazw an y zo tal Teatrem Lubuskim imienia Leo
na Kruczkowskiego. Był to ch yba najbardziej uroczysty dzień w do
tychczasowej historii lubusk i j 1'1clpomcny, Salę Teatru zapelnill licz 
ni dostojni goście, wśród nich m. in. wdowa po pisarzu - Jadwiga 
Kruczkowska wraz z synem Adamem (niedawno zmary wiceminister 
spraw zagranicznych), sekretarz omitetu Centralnego PZPR Artur 
Starewicz, delegaci na odbywającą się w tym czasie IX Wojewódzką. 



Konferencji; PZPR, dyrektor generalny l\Iinistcrstwa ł{ultury i Sztu
ki W itold Baiicl;i, przedstawi iele :>tr.mni ~tw p o'.:ty::znych, w:adzc 
województwa, przeds tawiciele świata teatralnego z calego kraju, licz
ni publicyści i krytycy teat r alni z czasopism, radia i telewizji. N'a 
ręce kierownictwa Teatru napiynęły d epe ze, Ii,;ty, gratul .tcje. 
\V foye r Teatru otwarta zostah\ wystawa pamiątek po Lcon·e lirucz
kowsk im. Jadwiga Kruczkowska dokonała odsł onięcia Jego popicrshi. 
Z Gkazji zaszczytnego i wielce zobowiązującego przemian owan;a s e
ny, w i:!li niu kierownictwa l\iin isterslwa Kultury i Sztu i z oży! na1 
gratulacje i życzenia dalszego art ystyczne .o rozw oj u St:misla w Witold 
ll '.\lkki. Uroczystość zamknęła premiera „Pierwszego dnh wolności". 

Z BIGNIEW ŻABICKI 

HISTORIA I E ~ YKA 

A keja now ej sztuki Le ona Kru czk ow,-kleg przt:bicga w .po ób b:inizo 
dramatyc zny. Oto pa lne - s iedzi!· a w · dzy : „Sta ry C7. ov ie , w ~ (af

r ok u, s toj :1cy tam w otwa rty ·'1 drzwi a ch a lkonu, to tu tcj- 1,_,- g. he r Li tot. 
Odkąd t o jednak guberna t orą w tajq o .' \\ icie?" - P r ze ciwo ; ~ dn iam i ·a
m iatacze musieli „oczyści'· bru! rzed palacem z k rwi, kai .1icn i i str:.~pów 

o d zieży. Najtrudniej było zmyć l t: k r w . O wi e sprawni·:: j :s rzi: t n i(i to c ~a 

ła , z których ona wypłyn la. Ci a ła 1 dzi glodnyc i zrozpu .on ·· r·l1, któ-
r zy oweg o dnia zapomnieli , że przed pałace 
suwać" . 

ric \' olw hala --

Od te j chwiJi Gubernator nie m oi:e ju ż odnaleźć snu. ' ka ny j~s t :q
k ;em , nawiedza go p rzeczucie, że j g 0 własna śm ierć <;dzie k un icr ;.nq 
konsekwencj ą t aroty h zgonów. P r ze czuc ie to od razu staj~ sii,: 1J;!Wn o śc ' :1: 

„G t•bern atc r nic l udzi .i<;, że mógłby mliknąć za płacen i a rachun '. -u k rzywd , 
chce więc pój ść na spotka nie śmierci ze s t oicką rezygnarj ,Ą . :re'>t j uż sa 
m otny, jak każdy, kto o<> i ą g m1ł ostateczną granicę swojego losu . i: ' a•;to by
ł o mu wrogie za 1• •sze, t eraz za ś opu śc i ła go także odzina i d \\'oracy. P ew
ność, która nawicdzi !a Gubernatora, u dziela s i ę bowiem również i .i go oto
cz.cniu. Smierć Gubernatora od po czątku sz u:>:i jest właściwie faklem do
k o1n nym, mimo iż nie poj aw ił s i ę jeszcze bezpo · r tl ni w ykonaw ca wyroku : 
,,Na wet moja \ Jasna żona patr7. na m nie od Ll wór ll dni jak r.a człowieka, 
który wkrótce odejd zie" . 

Tak zatem ma r twy krąży teraz wśród żywych , przysłu chuj e s i<; ich pla
nom, wydaje swe ostatnie dyspozycje. Rozmawia z prefektem policji, z 
nadwornym kapel,mem, ze starym żołnierzem , czyta list malej gimnazja
listki, która opisuj e mu swój sen o jego p ogrzebie. O pogrzebie Gubernato
ra m ówi się także na oficjalnym raucie, dworacy chciwie łowią wieści o 
mianowanym już podobno następcy. Władca, który umarł za życia, budzi 
w nich tylko lęk . „Jest to jednak lęk z odcieniem bezlitosnej ciekawoś ci. 

Ich wyćwiczone, zawsze gotowe do uśmiechów twarze, pełne są teraz pod
skórnego okrucieństwa . Ich uszy chciałyby usłyszeć krzyk cierpienia, 
gdyż d la tych słabych ludzi nie ma nic bardziej podniecaj ącego nad cier-
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pienia mocnego, twardego c złowieka. Lecz Gubernator wie o tym doskonale 
i pilnuje się, żeby nic zrobić im tej przyjemności" . 

Pojednanie ze śmiercią czyni bowiem Gubernatora na powrót człowie
kiem silnym, przywraca mu - tak s ię przynajmniej wydaje - <;z.ansę za
chowania godności ludzk iej, ocala przed tchórzostwem. „Możesz mi wie
rzyć i teraz, Łukaszu, nie mam zamia ru uciekać przed tymi, co mnie zabiją . 

To będą na pewno dzielni ludzie". Gubernator porzuca więc pałac i idzie 
na spotkanie wykonaw ców wyroku, chce zajrzeć im w oczy, „przyjrzeć się 
z bliska ludzkim twar zom". Guberna tor idzie „wyprostowany jak na para
dzie". Odzyskał dostoj eństwo , jes t znów - po raz ostatni - Gubernato
rem. 

Jednakże nie nadeszła jeszcze godzin;-i egzekucji i Gubernator odbywa 
swój spacer po mieście - ni zagro:lony. Budzi znów lęk ; wś ród ludu, któ
r ym przez tyle lat rząd ził, jes t jeszcze bardziej obcy niż w swym pałacu . 

Spotyka ucze nnicę, która we śnie widziała jego pogrzeb, i otrzymuje od 
niej jałmużnę żalu. Ki edyś dar ten móg!by może skłonić Gubernatora do 
obrania innej drogi: teraz jes t już jednak za pó:lno, współczucie dziewczyny 
- to tylko ostatni pocałunek składany na czole umierającego . 

Gubernator powraca do pałacu i oto na"le otwiera się przed nim ostat
nia szansa czynu. W więzieniu gubernatorskim przebywa skazany na śmierć 
rewolucjonista; jest to jego o ~ ta t nia noc przed egzekucją. Gubernator wie, 
że nie ocali już swoj ego ży cia i ni e wierz• w ideę, która patronowała spra
wowanej prz z niego \ ładzy . l'vi oż jednak ocalić ży cie cudze, a zarazem 
znależć jakieś usprawiedliwienie dla wła snej drog i ideowej . Może wypro
wadzić więżnia na wolność, lecz przedtem chce go złamać , odebrać mu wia
rę w to, iż rewolucja rzeczywiście zm ieni stosunki międzyludzkie, wpoić 

mu nihili styczną doktrynę o w iecznym fatalizmie władzy. 

Teraz rozpoczyna się kulminacyjna i zarazem najdoskonalsza scena 
Smierci gubernatora. Bohate r ofiarowuj e więżniowi ocalenie, lecz chce, by 
skazaniec utożsamił się z nim, by zaczął chodzić krokiem gubernatorskim. 
Gubernator pragnie odeb rać więźniowi jego ideę, przekonać go, że pomię

dzy skazującym i skazanym nie ma żadnej is totnej różnicy, gdyż obaj -
są tylko reprezentantami wład zy: t ej, która chyli się do upadku, i tej, któ
rą wyniesie wielka rewolucja spo łeczna . Dla Gubernatora każda rewolucja 
jest tylko walką „o obalenie i stniej ącej władzy i o ustanowienie nowej". 
Zmieniają się ludzie, zmieniaj ą się idee, filozofie i systemy polityczne; je
dynie władza jest wieczna. G ubernator myśli kategoriami abstrakcyjnej mo
ralistyki, us iłuje postawić ideę „władzy" ponad historią . 

Dłuższy pojedynek słowny kończy się przegraną bohatera. Skazaniec 
przyjmuje dar wolnośc i , lecz odrzuca rozumowanie Guber natora. Credo re
wolucjonisty pozostaje nie naruszone : „Nie! nic! Ludzie są piękni, wszystko 
przed nimi, wszystko! Myślałem sobie, że jeśli jutro sami w to uwierzą, to 
poniekąd także dzięki mnie, dzięki mojej jutrzejszej śmierci... Ale jeżeli 

miałbym żyć, czyż nie potrafię przekonać ich o tym moim życiem?" 
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Gubernator ponosi zatem ostateczną klęskę jako ideolog. Lecz może 
nie pon iósł jej jako c złowiek? Niezależnie od subiekt •wnych pobudek jego 
czyn może jeszcze ob iektywnie uzyskać pewien walor humanistyczny : mo
że ocalić życie ludzk ie. Tutaj jednakże włącza r; i ę w bieg akcji ironia tra
gir zm1. Bomba, przeznaczona d ' a Gubernatora, t r a fia ska zai1ca, który opu
szrrnł więzienie w jego mundu rze. Ostat ni czyn bohat r a był zatem abso
lutnie bezużyteczny . 

Akt trzeci je>t ju,~ tylko epilogiem, prezent u.i e całkowitą porażkę Gu
b2rnatora. Gubernator przyjmuj e ytuację sw ojej śm i erci , nic przeszkadza 
w cficjalnym pogrzebie, chce raz na zawsze r uzst:i '· s ic; z władzą, uciec „na 

„Sl\IIERC GUBERNATORA" w Tea trze P olsk im w W a r z:nvi e W 1961 r. 

łono natury", rozpocząć pod patronatem Rou sseau bogosław i ony żywot fili
stra. Jest to jednakże tylko jeszcze jedna utopia, tym razem pozbawiona 
nawet jakichś ambicji intelektualnych, utopia żałos na . 

Ostatni raz widzimy już Gubernatora na scenie i ostatni raz zostanie 
on odtrącony. Tym razem odtrącony przez naj bliższych . Bohater przekonu
je się nie tylko o tym, że był tchórzem. Takż o tym , że już od dawna nie 
był człowiekiem. Był tylko władzą i razem z nią zo stał pogrzebany. Poz
bawiony swych akcesoriów Gubernator jest niczym . Pozostała mu rola błaz
na, który miota się bezradnie na ciemniejącej z wolna scenie. Rozstajemy 
się z bohaterem na zawsze ; nie obchodzi on już więcej autora ani widza. 
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Proszę wybaczyć mi to nieporadne st r eszczenie, w którym z koniecz
ności zatarły s ię literackie w alory t c:kstu. Podanie kilku niezbę dnych info r
macji bylo j ::.dnak k onieczne dla wyj aśnienia , na czym pol ega najistotniej
sza varto ·· ć sztuki Kr uc zkowski ·'o. Litera tura la t ostatnich, zarówno im
portGwana, jak i polsk a, pr zyzwycza ił a nas do pewnych schcmat:.w myś: o

wych spr ~ -czn h z ałą wielk" tradycj q li tcraclq. Przyzwy cza ili śmy się 

·,•. ięc n;>. t 1·:i1. t ow:ić lit ratu rę polityczną czy „his to r iowficzn ą " -- i l it~ ratu

rę „m orali . yc zn:i' ' j ako dw a niemal całl~owicie odn ;bne i nie p:·zcci nają e 
się ze sobą gat unld pi śmien nict va. Są t o podziały sztuczne. Każde dzieło, 

jeśli ty :ko nal ży do prawd ziw ej literatury, obj aś n i:\ ś• iat i zarazem go 
osądza . Czy Faraon, będąc dziełem p a r excellence h 's toriozofa, powstrzy
muje się jednocze3nic przed wkr czaniem w dziedzinę ocen moralnych? 
Czy ż moralista Tołstoj nie mówił \\" Zmartwychwstaniu o człowieku histo
rycznym? 

Schematyczny podzi<i! piśmiennictwa na domenę moralistyki i na do
menę histor iozofii nic w ytrzymuje konfrontacji z najlepszymi książkami 
XIX i XX ~ tulecia . Podział ten na rzucany jest nam przez literaturę wyra
staj <icą z koncepcji etycznych personalizmu i egzysteucjal izmu. Trzeba naj
pierw uwierzyć, że możliwa jest moralność poza historią, aby móc następ
nie podz'.E'l i ć pisarzy na profesjonali stów „od" m ora"istyki i „od" historio
zoid. Natomiast d:a kogoś, kto myśli kategoriami historycznymi, podział ten 
pozbawiony jest i~odstaw. Mo.le co najwyżej założy(', ż dla n iektórych twór
ców punktem w::.i k ia bywają przede w szy :, tk im biek t vne prawidłowości 
rozwoju hi storycznego, dla innyrh - subiekt )rwne odb icie tych prawidło
wości w konfliktach mi<;-dzylu dzk ich . J est to jednak tylko zmiana perspc:k
tywy, a nie zmiana przc_,dmiotu zaintercsowai1. Tym przedm iotem zawsze 
pozostaje c złowiek zna j d ujący s ię w określonej . ytu acji historycznej. Zarów 
no dla Kafki , jak i dla Aleks ego Tołs toja; zarówno dla Dilrrenmatta, jak i 
dla Brechta. 

Nowy dramat Leona Kruczkowskiego przynos i argumenty bardzo do
niosłe za tą tezą o :rnsadniczcj j ednośc i humanistycznej postawy pisarskiej. 
Smierć Gubernatora jest, rz<.' CZ pr ~da, dram atem 8yturji moralnych. Ale 
jest także dramatem s tuacj i politycznych , prezentacją ok reślonego poglą

du na prawa histor ii. I ru czkowski n ic stawia swem 1 cz te!nikowi pytań 
naiwnie abstrakcy jnych, n i d um n; ~ a s i ~ ocl niego, by ocl powicdzia!, czy Gu
bernator jes t „zły", czy „dob r) " al bo nawet - czy przedstawiciel „apara
tu władzy" może być „zły" lub .. dobry" . Kruczkowski, krótko mówiąc, nic 
daje s ię zapędzić m odzie literaci i j w żaden „dramat władzy", którym i tak 
obficie obdarowała nas niedawna literatu r a „obrachunkowa". Autor śmier
ci gubernatora u ści ś la bowiem natychmi s t, o j aką władzę tu chodzi. O wła
dzę , która jest z ludem ? Czy o władzę, która sprawuje swe funkcje prze
ciw ludowi? 

Proszę j edna!~ ni c myśleć , że ogra niczywszy swą pro bl ematykę tylko 
do tego drugiego kr gu zagadniei1, pisarz manifestuj e w dziedzinie etyki 
jakiś fatalizm historyczny. Smierć gubernatora raz jeszcze potwierdza , że 
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książek L~ona Kruczkow ·1<iego w Moskwie 

z okazji 60-lecia jego urodzin w 1960 r. - -.---

determinizm bynajmniej nie jest t oż~<\my z fatalizmem . Gubernator, odką.~ 
stal si" funk cjor:ariuszem, prow a ci zon y jest przez sytuację. Musi w_zbud~c 
Jc;k i chodzi l. krokiem Gubernatora. Kiedy pod oknami pałacu zbwra s1e 
tłum musi wówczas skinąć chuste c zką, wykonać ów gest Gub~rnatora, po 
którym padają salwy plutonu karnego. żdy czyn bohatera Jest krzyw
dzący. gdyż jest czynem przeciw ludowi, jest czynem gL~bernatora. Nawe~ 
uwolnienie więżnia obraca się w powtórny w yrok ska.~uJą.cy . ~ruczkows~1 
pozostawia tu zresztą czytelnikowi swobodę interpretaCJI : me wiemy w kon
cu, czy uwalniając skazańca Gubernator podświadomie nie wysyłał go po 

prostu na śmierć, która oczekiwała jego samego. 
Tego nic wie nawet sam bohater. Kiedy w ostatnim dial~gu syn Gub~r~ 

natora chce go pozbawić tej resztki złudzeń co do własneJ szlachetnosc_1, 
Gubernator broni się rozpaczliwie prz=d tym posądzeniem, chce oca.hć 

· · ~ · własną twarz odrzucić oskarżenie o tchórzostwo. Pam1ę-przynaJmnkJ , 
tajmy jednak, że gdy doniesiono Gubernatorowi o dokonanym z~mac~u 
bombowym, nie był on zaskoczony. Pamiętajmy też, że nagłe odkrycie obie-
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ktywnej nieetyczności postępku, k tóry miał go zrehab il itować, nie budzi 
w bohaterze sprzeciwu. „Kiedy usłyszałem krzyki, że gub rnator zabity, po
czułem straszne pragnienie worly, zv.·ykłej wody.„ napiłem się natychmiast 
(„.) Tak, tak! To wła 5 nie było to! Dzika racl oś.: . że już się stało! Już s i(,' 
stało - a ja żyję" . Pamiętajmy w res zcie. że j u .l nc ostatn · eh słów boha
tera brzmią: .,Wszyscy j steśmy tchórze - tchi'1 r z i zab j cy! W zyscy! I 
możemy już tylko kłamać - tylko ldamal' , a± do kol'lca!" 

A jednak wymowa m oralistyki Kruczkowskie o nic j est fatalistyczna. 
Historyczne zdeterminowanie lt:dzl;ich dec:n j i i ios · w nie ma charakteru 
absolutnego, pozostawia zawsze moż1 iwo~d indy\YidL1:i ln " ·n w .•b ru. W tym 
samym czasie żyją przecież ludzie, którzy nic wspie:r::ij ą !l!Ja1 a t u uci~ku, ale 
z nim walczą. Również i Gubernator miał l i edy ś sz.:: nsę d c ·zj, : mógł nic 
zostać gubernatorem. Bohater Krurzkow5ki go j e' t c:z.lowi :dem. który sza n 
sę tę zaprzepaścił, ale przecież o nie j pamięt . Slow, „za póź :i .," st::rn owią 

stały refren wszystkic:h monologów Gubc natoca. „Gdy bym chcia ł cofnąć 

to, co zrobiłem cztery dn i temu, mus iałbym co Ztqć cale moje życic, cale„. 
może z wyjątkiem kilku lat dzieci it :; lli'H, chocia:i: i to nic j est całkiem pew
ne". 

Sztuka Kruczkow> kie.~~ o int r prctni e kate~nrię tr::igizmu w sposób hi
storyc1.ny. Jesl dramatem o slr:..c :> n j szans ie m ora'nej, któq stw a r zalo 
dzialanie ni(! wbrew Historii, lecz wlaś i ie w zgo dzie z Historią. 

(f'r'11:ffi <'Ol art. ?. „ N nwcj Kult. ur; " !9HI nr Il) 

J 
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JAROSLAW !WASZKIEWICZ 

LEON KRUCZKOWSKI 

B yły to „pierwsze dnie wolności". I tylko raz w pogruchotanej stolicy, i 
Co prawda niC' przydarzylo się to na piechotę. Niewiele moglem im 

to w malym niemieckim miastecz- podać szc!cgólów. 

ku, ale czas był mniej więc e j ten Zauważylem jednak jedno: Krncz-
sam. Upojenie spowodowane zwycię- kowski kierowa! się do Warszawy, z 
stwem nad faszyzmem - i trochę którą dotychczas słabo by! zw iąza-
niepewności, co z tą wolnością zro- ny, z uporem i pelną wiedzą, c::ego 
bić i jaka ona będzie. chciał. To mnie 11ajbardziC'j 11derzy-

Spotkałem w te dnie Kruczkow

skiego (po ra z pierwszy w życi11) w 'I 

podwars,zawskiej miejscowości, któ
ra przez zniszczenie prawdziwej sto- I 
licy nagle znalazła się na szczycie -1 
i całkiem niezasl11żenie. B'ylo to w 
Miianówku. 

W jakiejś knajpie milanowskiej, 
gdzie spotykało się wielu pisarzy i 
a rt ·ystów, których los niespodziewa
nie zagnał do tej miejscowości letni
skowej - przy jednym ze stolików 
ujrzałem dwóch oficerów Armii Pol
skiej, Jednym z tych oficerów był 

Stanisław Ryszard Dobrowolski. 
Przedstawi! mnie swemu towarzy
szowi: byl to Leon Kruczkowski. 

Dążyli ku Warszawie, w której 
jeszcze nie byli, i zaczęli mnie roz
pytywać, jak tam jest. Ja sam bylem 

Io w tym pierwszym spotkaniu. 

Gdy my nie bardzo wicdzieUkmy, 
co począć i jak się ustosunkować do 
„dyrekcji kolejowej" na Pradze, on 
widział w niej real'izację wszystkie
go, o czym w tak gorącej formie pi
sał przed wojną w wierszach, w bro
szurach politycznych i w znakomi
tych powieściach, które ugruntowa
ły jego wzięcie: w Kordianie i cha
mie i w Pawich piórach. 
Już wtedy podziwialem Leona 

Kruczkowskiego. 

Odtąd w·idywaliśmy się często, w 
Zwią?ku Literatów i w ministerst
wie, którego wiceszefem został Kru
czkowski. Ale 1Wjpamiętniejsze na
sze, drugie spotkanie nastąpiło w 
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Derlinie. Znalcźl.iśm11 się tam obaj w 
związku z jakąś imprezą Obroiiców 
Pokoju. Był to czas, kiedy „Deutsehes 
Theater" wystawi! Niemców Krucz
kowski coo. Pewnego wieczoru sie
dzieliśmy obok siebie na przcdsta
wie ;iiu tcao dramatu. 
Widziałem Niemców wtedy po raz 

pierwszy, w Warszawie ich jeszcze 
nic grano. Przedstawienie zrobiło na 
m nic olbrzymie wrażenie pomimo 
optymistycznego epilogu, dopisanego 
specjalnie przez Autora dla Niemie
ckiej Republiki Demokratycznej. 
Epilog ten raczej psuł ogólne wra
żenie. Sam dramat grany był zna
komicie i z tą nieforsowaną „praw
dą", do jakiej był zdolny aktor nie
miecki przełomu ostatnich stuleci. 
Popatrzyłem wówczas na mojego 

sąsiada w fotelu teatralnym całkiem 
innym niż dotychczas okiem. Uwa
żałem go za wybitnego pisarza i 
bardzo świadomego i szlachetnego 
działacza społecznego. Jednak Niem
cy wydali mi się tak głęboką analizą 
filozoficzną - nie tylko sytuacji nie
mieckiej, ale i calej sprawy walki z 
faszyzmem, że wziął mnie prawdzi
wy podziw dla twórczości Kruczko
wskiego. 

Odtąd ten podziw mnie nie opusz
czał. Podziwiałem nie tylko głębię, 

ale i śmiałość jego spojrzenia na za
gadnienia polityczne i moralne. Oba 
ostatnie jego dramaty, bardzo nie
konformistyczne - Pierwszy dzień 

wolności i Smierć gubernatora - po
twierdziły we mnie podziw dla jego 
stawiania otwarcie najbardziej wą
tpliwych zagadnień. Sprawy wolnoś
ci, władzy, walki - największe za
gadnienia naszej epoki - poruszał 

on w sposób jasny - i w sposó'b 
taki, jak sam je pojmował. Przypu
szczam, że było to dla niego niełat
we zadanie - i że pewne pauzy w 
jego twórczości wytłumaczyć można 
oporami wewnętrznymi i nic tylko 
wewnętrznymi, z jakimi dzida swo
je opracowywał. 

Ten wieczór berliński głęboko o
siadł w mojej pamięci. 

Ostatni raz spotkałem Kruczkow
skiego w lecznicy, Skrzyżowały się 

nasze kroki w przedsionku. Zawa
haliśmy się obaj, czy podejść do sie
bie, ale poprzestaliśmy na zwykłym 
ukłonie. 

Obaj nie chcieliśmy mówić o tym, 
co sprowadza nas do tego miejsca: 
był to prawdziwy męski strach przed 
mówieniem o cierpieniu. I chociaż 

mieliśmy sobie wiele do powiedze
nia na inne tematy (było to Po ja
kichś bardzo drobnostkowych na
szych nieporozumieniach), poprzesta-
1i.~m11 na wyminięciu się z uśmie

chem, który ukrywał prawdziwe na
sze uczucia. 

Może to i lepiej, że nie zagadaliś
my do siebie wówczas, że rozstaliś
my się tak „jak nigdy nic" - oczy
wiście nie myśląc ani przez chwilę, 
że rozmijamy się na zawsze. Obej
rzałem się za nim: wchodził do ja
kiegoś gabinetu lekarski.ego twar
dym krokiem, z podniesioną głową. 

To byl bardzo mocny czlowiek, 
mulo jest takich jednolitych ludzi w 
naszych czasach. 

(z „Przeglądu Kulturalnego " 1962 nr 32) 
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ZDZISLAW 

GIŻEJEWSf<I 

KRUCZKOWSKI 

NA 

SCENIE 

SWEGO 

IMIENIA 

O d chwili za ł ożenia zawodowego 
teatru w Zielon"j Górze, tj 

listopada 195 1 rok u , p rzez całe dzic 
w i(ić la t twór czo.;(: L ona Krucz
lrn\\ skicgo nie byln reprezentowana 
na t< j ~ c l! n ic'; p lan owa na p :·zel dyr. 
Zhi n !c w a Ko .i:a n 1, k za 1 ·c'miera 

0 -iw c:::lów" w r o!,t 19:)G nie dos zła 
do ~kutku . 

D pi ·ro więc ? I w ietnia 1960 r. 
odbyła s i(.' p ierwsza premiera sztu
k i K rnczkowsk iei;o. Były niq „Niem
ry " w i ns cen izacj i i reży erii Jerze
g ,; Zcgalskicgo. Sc nografię za proje 
k tował rtyszard K uzyszyn, a auto
rem oprawy muzyc znej był Uyszard 
Ga r do. P rzedstawienie zamykał 
w ir sz Bertolda Brechta „Do roda
ków" (w tłumaczeniu Lecha Pija
rwwsl· icgo ) recytowa ny prz z Kari
nę Waśkiewicz. Dnno ogółem 37 
przed stawień, w tym jedno podczas 
Festiwalu Teatralnego we Wrocła
\', iu. 

A oto fra gm en ty niektórych r -
ccnzj l -- „Og lą d · n.ie. może raczej 
przeżywanie „ icrn ców" w 15 lat 
po zakorlCZE'niu wo.i n '. je t swoj egJ 
ro dzaju e sp erymentem - „.myślę, 
że j eś l i zam i rzcnicm Jerzego Zega~ 
sk iego byla, jak to s ugerował w 
swvm felietonie przedpr emierowym 
Z. · iżcjewski, p:!w na rezygnacja z 

!ementów obyczajowości określo
n vch środowisk niemieckich na 
r~ecz jakichś szer szych uogólnień, 
to zamierzenie to traktuję jako nie
r ealne z uw agi na wyj ą tkową, jedy 
ną w swoim rodzaj u men talnośc te
g o środowisk a, niepowtarzalność wy 
nikłych k onsekwencji . -- Zresztą, 
czy może być co: bardzie j w ymow
nego n iż wier z rc~hta „Do roda
k6\ ". k ończi:1cy u nas s ztukę? - J ,, 
żeli ponil dto J erzy Zegalsk i t:cz •n:l 
z n iej t·os w rod zaju traged ii sze sp i 
r O\ skicj w spo~;ob ie p rzekazania j e j 
\ idown i, ogólnego obrazu i ludzi w 
n ich występuj ących, to pogłi;b iło to 
odczucie emo cjo1rnlnc i ar tystyezn0. 

- Ci lrawa . \ s t rzą s ającą w swej 
wymowie dekoracj ę zaprojektował 
Tiyszard K uzyszy n. Za n ajlepsze ak
t orskie osiągn i i; c ia przedstawienia 
uważam przede w szys tkim Bertę 
S mm enbruch (Jadwiga Dobrza i15ka), 
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„PIERWSZY DZIEN WuLNOSC:I '" - w reży serii J{rystyny l\1(• is s ner i s 2enografii 
Romualda Nowickiego. Na 2dj~ciu: Irena Heidel jako Luzzi i Waldemar Rwasieborski 

jako Paweł. PRl>MIERA 18 grudnia 1~61 r. 

a także Ruth (Kar ina Waśkiewicz) 
i Joachima Petersa (Henryk Macha
lica)". (Irena Kubicka „Niemcy" w 
Teatrze Ziemi Lubuskiej", G<:zeta 
Zielonogórska z dn. 9110. 04. 1960 r.) 

W recenzji Ireny Solińskiej pt. 
„Tacy byli Niemcy", zamieszczonej 
w „Nadodrzu" (czerwiec 1960), czy
tamy m. in.: „Całemu zespołowi ak
torskiemu należy się uznanie. Na
wet niewielkie epizody opracowano 
starannie, interesująco". Józef Kele 
ra podsumowując I Festiwal Teat
ralny we Wrocławiu pisał na łamach 
„Odry" (nr 22, z 5. 06. 60 r.), że: „Ze 
spół stosunkowo najbardziej wyró
wnany zaprezentował Teatr Z iemi 
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Lubuskiej z Zielonej Góry, prowa
dzony ambitnie i ciekawie przez Je
rzego Zegalskiego. Przedstawienie 
„Niemców" Kruczkowskiego było 
sprawne, logiczne, dotarte, choć pew 
ne próby „unowocześnienia", przeła 
mania kameralno ści tej sztuki wy
dały mi się naciągane i w tym wy
padku zbyteczne". O tym przedsta
wieniu wypowiedział się Andrzej 
Wróblewski w „Przeglądzie Kultu
ralnym" („Miejsce teatru" nr 19. 05. 
1960 r.), zauważając: „ ... zaciekawia 
autonomiczna wymowa inscenizacji 
„Niemców" w teatrze zielonogór
skim - „Niemcy" są w tym reper
tuarze pozycją przemawiającą 

wprost, przez wielkie uogólnienia 
zarówno formalne, jak i intelcktual 
ne. - Sam profesor jest w spektak
lu Zegalskiego ol!mpijczykiem. Jest 
to przeciętny, przyzwoity - bez cu
dzysłowu - Niemiec, naukowiec, 
który nadal nie ma siły zaprotesto
wać, sprzeciwić się, czy podjąć wal
kę o istotne walory ducha ludzkie
go. W przedstawieniu profesor Son
nenbruch nie jest bezradnym ty:Jrn 
partnerem 'Petersa. On go wręcz ata 
kuje za wpędzenie w sytuację mo
ralnie nieprzyjemną i sprzeczną z 
przepisami, z istniejącym stanem 
prawnym, z „porządkiem". I dlate
go reżys er nie kończy przedstawie
nia smctną rozmową starszych pai1-
stwa Sonnenbrucllów na temat zmę 
czenia. \Vprowadza on na scenę 
Ruth, która wygłasza płomienny 
apel Brechta ... " 

W recenzji, podpisanej inicjałami 
VIR, a zamieszczonej w „Ekranie" 
(nr 27 z 3 lutego 1960 r.) znajduje
my następujące słowa: „„. „Niem
cy" tegoż autora przywiezione przez 
Teatr Ziemi Lubuskiej z Zielonej 
Góry, dysponujący daleko skromniej 
szymi środkami - zostały ocenione: 
bardzo wysoko. Dziwić się przeto na 
leży, że ten dojrzały spektakl n:c 
znalazł się na li~cie na g rodzeinycb 
przedstawi0!1". 

Drugą z kolei premierą Kruczko
wskiego był „Pierwszy dzień wolnoś 
ci". Odbyła się ona 17. VII 64 r. 
Reżyserem był Antoni Słociński, a 
scenografem Krzysztof Wejman. 
O tej inscenizacji możemy przeczy
tać w „Zapiskach teatralnych" na 
łamach „Nadodrza" z września 1964 
roku. Stały recenzent AMI tak pi
sze m. in. „Była to próba jakiegoś 
wielkiego uogólnienia dyskursu na 
temat wolności.... - Próba ambitna 
i oryginalna ale i niezwykle trudna. 
wymagająca bowiem idealnego współ 
grania zamy~łu z całą resztą środ
ków teatralnego wyrazu. - Przedsta 
wionie wykazało, że utwór ze wzglę
du na swoją fakturę, realistyc zną 
wymowę treści i faktów nie poddał 
się w pełni tym intencjom i zabie
gom. - W zielonogórskim spektaklu 

najlcpir:j to widać na przykładzie 
scenografi i. Duprawdy, rzadko mo
żna oglą dać przedstawienie, w któ
r ym dekoracja w sposób tak natar
czywy prz·:~zkadza we właściwym 
odbiorze. To samo dotyczy mundu-
1 l1w, w jakie ubra no polskich ofice
rów. - Natomiast aktorsko przed
st0wicnie mogło dać wie1c satysfak
cji. - „Pierwszy dzicti wolności" po 
wakacyj ne.i przerwie eh ba z pewny 
mi poprawlrn mi wraca na sceniczne 
desk i naszego PT ZL-u". 

Istotnie, 18 grudnia 196-1 r. odbyła 
się d;·uga premiera „Pie rws zego dnia 
wolności" tvm razem w reżvserii 
K r ystyny' M;:issner i scenografii Ro
mualda Nowickiego. Nasta piły rów
niPż zmiany w obsadzie. W r r:cenzji 
Jacka Fri.ihlinga, zatytułowanej „Gra 
nica wolności na scenie Teatru im. 
Kruczkowskiego" (Gazeta Zielonu~:ór 
ska, 24. 12. 1964) czytamy: „Mimo 
jasnego zarysowania postaci i wyraż 
nego osadzenia ich w konkretnej rze 
czywisto~; ci, sztuka Kruczkowskiego 
n ic należy, jeżeli chodzi o realiza
cję do łatwych. - Reżyser nie nada
ła utworowi Kruczkowskiego właś
ciwego t empa. - Niedociągnięcia i 
braki premiery spowodowane były 
niezawodnie atmosferą wyjątkową, 
która jak wiadomo wpływa za
bójczo na nerwy, a przede wszyst
kiem -- na tremę. Premiera ta zwią 
zana była z uroczystością nadania 
Teatrowi imienia Leona Kruczkow
skiego. 

Zielonogórska Rozgłośnia PR na
dała 31. I. 65 r. audycję pt. „Leona 
Kruczkowskiego problem niemiecki 
czyli rzecz o odpowiedzialności". Za
\ i erała ona fragmenty „Niemców" i 
„Pierwszego dnia wolności" w wy
konaniu aktorów. Opracowali A. Fil
ler i Z. Solecki. 

Przed trzema laty, 20 listopada 
1966 roku miała miejsce następna 
premiera. Krystyna Nastulanka ada 
ptowa!a, a Marek Okopiński podjął 
się reżys e rii trzech opowiadati pod 
wspóln •m tytułem „Szkice z piekła 
uczciwych". Scenor;rafię przygoto
wał Zbig niew Bednarowicz. Dnia 6 
g rudnia 1965 roku ukazała się w „Ga 
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„SZKICE Z PIEKŁA UCZCIWYCH", Na zdjęciu Stanisław Cynarski 

zecie Zielonogórskiej " (nr 289) recen 
zja pt. „Kruczkowskiego rachunek 
ze współczesnoś cią" pióra Romana 
Szydłowskiego , Pisze on m. in ., że 
„Trudno było o trafniej szy wybór. -
Tu, gdzie odnosił (M. Okopiński 
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(fot . Tadeusz Ambroż) 

przyp. red .) przed kilku laty swoje 
największe sukcesy, stworzył znowu 
prze stawienie prawdziwe, godne 
U\ agi. - Stworzył teatr z pograni
cza teatru faktu i estrady publicys
tyczne.i. A przecież był to spektakl 

pasjonu,Llcy. - Zarówno styl adap
tacji, jak i cala inscenizacja miały 
najwięcej cech wspólnych z poety
kq ostatniej zakończonej sztuki 
Kruczkow~kiego, z poetyki „śmierci 
gubernatora". Ponadto ten sam autor 
w „Trybune Ludu" (17. 12. 66 r.) pi
~ze też , co następuje: „Zaletą zie!o
nogórskiego przedstawienia jest bar
dzo mocne podkreślenie pytań, jakie 
stawiał Kruczkowski. Przesłaniem 
sp?ktaklu jest stwierdzenie, że na 
wiele pytań znamy już d~iś zupelnie 
j asną odpowiedź . Ale niejedno z nich 
jest i dziś jeszcze aktualne, ponadto 
zaś co dzień rodzą się nowe, na któ
re trzeba umieć szukać i znaleźć od
powiedzi, nie uchylając się od prze-

myślenia spraw trudnych i skompt1-
kowanych, ch oćby nawet bolesnych", 
Insceniza cję tę zaprezentowano na 
VII Spotkaniach Teatralnych w Ka
liszu. Ogółem dano 17 przedstawil'ń 
dla 5.450 widzów. Przedstawienie 
„Szkiców", obok „Bolesława śmiałe 
go" S. Wyspiańskiego, wypełniło uro 
czystości 15-lecia naszego teatru . 

Powyższe informacje warto może 
jeszcze uzupełnić przypomnieniem, 
że nasz teatr parokrotnie odwiedzała 
żona L . Kruczkowskiego i Jego syn 
Adam, zmarły w br. W foyer teatru 
urządzona byla w grudniu 19G6 r. 
Wystawa pl;i katów i zdj ę ć z inscPni
zacji sztuk Kruczkowskiego na róż
nych scenach kraju i świata. 
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Dama II i Kobieta z ludu 
III Kobieta z ludu 
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