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POLITYKA 
W 11 (889) numerze POLITYKI z 16. nr. 1914 r. ukazał się - pod 
powyższym t)•tulem - komunikat kolegium o przyzn:rniu w 1914 r. 
dorocznej nagrody tego pisma czterem członkom naszego tea t ru -

twórcom jego obecnej formuły i Unii artystycznej 

JANOWI PAWŁOWI GAWLIKOWI 
JERZEMU IAROCllEMU 

KONRADOWI SWINARSKIEMU 
ANDRZEJOWI IAIDZIE 

„Z a n o w a t o r s k ą d z i a ła I n o ś ć t e a t r a I n ą, 
która wz bu dziła szereki o dd źwięk społeczny„. 



„Wystarczy - czytamy dalej - przywołać tytuły 
„Dziady" oraz słynne przedstawienie szekspirow kie 
„Sen nocy le tniej" czy ,;Wszystko dobre, co się dobrze 
kończy" i „Zegnaj, Judaszu" I. Iredyń kiego w reży
serii Konrada Swinarskiego; „Proce " Kafki, „Matka" 
i „S zewcy" Stanisława Ignacego Witkiewicza w re
żyserii Jerzego Jarockiego; adaptacja „Biesów" Do
stojewskiego i świeży spektakl „N ocy Listopadowej", 
inscenizowane przez And rzeja Wajdę. Nie jeden suk
ces, lecz pasmo sucesów, osiągniętych w ciągu nie
spełna pięciu lat! Każde z tych przedstawień było 
wydarzeniem, niejedno z nich stało się obiektem 
ostrych, zasadniczych sporów, i czasem i napa' ci. 
Passa Starego Teatru przywodzi na my'l najlep ze 
okresy w dziejach sceny narodowej, jak choćby bli
ską niektórym przynajmniej z wymienionych twór
ców działalność Leona Schillera, opierającą się na 
podobnych założeniach repertuaro'' ych i podobnym 
stosunku do widza. Stary Teah" podjął więc siłami 

różnych indywidualności dzieło wspólne: nową inter
pretację wielkiego dziedzictwa narodowego i 'wiato
wego - stające si ę zaczynem fermentu artystycz
nego i myślowego i wywołujące niespotykane zainte
resowanie pt1hlicznoś ci - nie tylko krakowskiej. 

Stary Teatr w Krakowie, niedawno obchodzący 
swe stulecie, również w trzydziestoleciu był teatrem 
d0brym. W ostatnich latach tal się sceną najżyw zą, 
czołowym ośrodkiem teatralnym w P olsce. Mówi się 
i zapewne nie bez racji , iż ukcesy t go teatru 
w ostatnim pięcioleciu nie był ·by możliwe bez dzia
łalności poprzedników, zwłaszcza o tatniego jego dy
rektora, Zygmun ta H iibn era i bez wielu wyśmieni
tych ak taró·w. Niejeden teat r w Polsce ma długą tra
dycję i solidny dorobek. Od dawna wszy tkie na ze 
sceny działają w podobnych w arunkach i podług 
tych samych przepi ów. Stary Teatr potra fił dowieść, 
że wbrew opol:'om i trudnościom, nawet przy prz,e
starzałej pragmatyce i przy akompaniamencie nie
usta jących rozważa6 „czy znowu będziemy ię nu
dzić w teatr ze?" - da się ze rwać z zasadą „plus 
m inus średnio" i s tworzyć teatr zywy, ambitny, 
świetdy. 

DROŻDŻE DLA STAREGO TEATRU 
nr 74 z 28 Ili. 1974 r. 

Tegoroczna nagroda „Drożdży" przyznawana przez redakcję 
„Polityki" za działalność - jak głosi werdykt - „będą.cą 
zaczynem myślenia" przypadła dyrekcji i zespołowi reżySP,
rów, skupionych wokół krakowskiego Starego Teatru im. 
Heleny Modrzejewskiej. Jest to fakt o charakterze ewene
mentu: świadczy oo o zm ianie stylu myślenia o teatrze, 
a także o jego funkcji we współczesnym społeczeństwie. 
Dotychczas bowiem popularne było mniemanie, że postęp 
wykuwa się w biurach projektowych, w laboratoriach wiel
kiego przemysłu, w gabinetach uczonych i nad elektrono
wymi pulpitami menagerów. Kultura zaś, w szcze
gólności zaś taka, która z natury rzeczy dociera do stosun
kowo wlłSkiego kręgu odbiorców ~a więc i teatr) to jedynie 
ornament, ozdoba służąca wypoczynkowi intelektualnemu 
po trudach fizycznych lub intensywnej pracy myślowej nad 
ważniejszymi zagadnieniami niż - .na przykład - rozterki 
kriilewicza duńskiego Hamleta. Trzeba przyznać, że teatr 
dość chętnie brał na siebie tę funkcję, uciekając jak od 
ognia od myślowej prowokacji, od angażowania również in
telek tu widza, obok oczu, uszu oraz rąk, .służących do 
klaskania. 
Staremu Teatrowi przypadła rola przełamania tego stereo
typ u. Stereotypu - dodajmy - szkodliwego społecznie, gdyż 
spychanie kultury na dalszy plan nie może nie zaowocować 
negatywny m i skutkam i w przyszłości. choć w terminie 
i skali nie dających się jeszcze przewidzieć . Stary Teatr od 
wielu już lat - doborem repertuaru i i nterpretacją - do 
wodzi, że teatr może być właśnie owym „zaczynem myśle
n ia", że również w teatrze, p odobnie j ak w każdej dziedzi
nie twórezo§ci ludzk iej, mogą się dziać rzeczy, przyczynia
jące się do - najogólniej pojmowanego - postępu. 

P ot rzeba było j ednak czasu, by ta rola Starego Teatru zo
stała dostrzeżona. Kolejne premiery były owszem - szeroko 
omawiane, komentowane, opisywane, ale przez krąg profe
sjonalnych k rytyków. ludzi teatru oraz teatralnych b yw a l
ców. Pozostawała więc ogólna, k ultu rotwórcza. r ola t ego tea
tru w cieniu jego funkcji czysto artyst ycznej, dającej p rze
cież wspaniałe rezultaty. Dopiero n agroda „Polityki" -
przyznawana przecież - przypomnijmy - ludziom takim 
jak prof. Heliodor Muszyński ezy zespół „Życia i Nowoczes-



ności" dowiodła, że w powszechnej świadomości, nawet 
pośród ludzi nic zajmujących się bezPośrednio teatr m, 
Stary Teatr przekroczył - rzec można „swe kompetencje" 
i st ał się zjawiskiem o char akt·erze ogólniejszym. 
Staramy się omawiać każdą niemal z premier tego teatru. 
Relacjonowaliśmy C'l:yteloikom takie wydarzenia a rtystyczne, 
jak premiery „Biesów" i „Nocy listopadowej" w reżyserii 

Andrzeja Wajdy ; „Sen nocy letniej", „Wszystko dobre, co się 
dobrze kończy" i ,,P„lady" w reżyserii Konrada Swinarskie
go ; „Matka" i „Szew cy" oraz „Proces" w reżyserii Jerzego 
Jarockiego ... Niedługo zapewne mówić będziemy, jak wszy
scy, o „Wyzwoleniu", znów w inscenizacj i Swinarskiego. 
Ale, aby doszukać się źródeł dzisiejszego znaczenia Starego 
Teatru, trzeba. byłoby sięgnąć głębiej w jego przeszłość: 

w przełom la t pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, kiedy to 
Władysław Krzemiński położył zrc;by dzisiejszego zespołu . 

Od 1963 roku, za dyrekcji Zygmunta. Hiibnera datuje się 

wielki wzlot teatru. Najnowsza dramaturgia obca i polska 
(Genet, Frisch, Albee, Ionesco, obok Witkacego, ·Różewicza, 
Mrożka, Brandysa„.), świetni aktorzy, doborowy zespół reży 

serów (Swinarski i Jarocki), sensacyjne, pamiętne premiery 
(„Zmierzch" Babla, „Pokojówki" Geneta) ... 
Kolejny dyrektor Ja.n Paweł Gawlik dodał do dorobku po
przednika kolejne sukcesy. To za jego kadencji Stary Teatr 
zaczął od nosic sukcesy światowe („Biesy" na Sezonie Swia
towym w Londynie), odbyły się najgłośniejsze premiery 
(takie choćby jak „Dziady"). 
Stary Teatr ma znakomity zespół aktorski. Wystarczy wy
mienić nazwiska Anny Polony, Ewy Lassek, ostatnio Ter e;;y 
Budzisz-Krzyżanowskiej, J ana Nowickiego, Jerzego Nowaka, 
Jerzego Binczyckiego... Grają oni obok wielu świetnych 

młodych aktorów, którzy tu, w Starym, mają ogromne mo
żliwości zaprezentowania się w pierwszorzędnych rolach 
najlepszego repertuaru (romantycy !). P n ypomnijmy tei ilu 
czołowych aktorów Warszawa zawdzięcza. Staremu Teatro
wi (Anna Seniuk, Antoni i Wojciech Pszoniakowie, Marek 
Walczewski). Ale dość wyliczeń skoro i tak nie zdołam wyli
liczyć w szystkiego, czym Teatr im. Modrzejewskiej bogaty ... 
Przyłączam się do gratulacji dla dyrekcji Starego Teatru 
i jego reżyserów, wyróżnionych nagrodą „Drożdży'', nagro
dą - nie zapominajmy - bardzo zobowiązującą. Możemy 
być jednak pewni, że dostarczą na.m oni nie raz „zaczynu 
myślenia". 

Maciej Karpiński 

POLSKIE SZTUKI ,.. 
WSPOŁCZESNE 
w ~U-/!\ill~M ~~l!~illZE 
w LATACH 1970·74 

A ntoni Cwojdziriski 

reżyseria 

scenografia 
premtera 

ilość w idzów 

T omasz Łubieński 

reżyseri a 

scenografi a 
premtera 

ilość widzów 

Jarostaw Marek Rym kiewicz 

reżyseria 

scenografia 
muzyka 

premi era 
i.Lość widz ów 

I re neusz Iredyńsi.;t 

reżyseria 

scenograf ia 
premiera 

ilość wtdz6w 

HIPNOZA 

Mieczystaw D aszewsk i 
Ewa Czuba-Wróbtewska 
15. III. 197U r. 
32 685 

ZEGARY 

Jerzy l{recrrnar 
Andrzej Cybutski 
27. IV. 1970 r. 
13 850 

KRÓL MIĘSOPUST 

Bogdan Hussak owski 
Lidi a Mintlcz i J erzy Skarty~skt 
Andrzej Zaryckt 
11. X. 1970 r. 
10 047 

ŻEGNAJ, JUDASZU 

K onr ad Swtnarskł 
K on rad Swtnar skt 
14. III. 1971 r. 
10 984 



Sce nari1.t-.;z 

reżyseria 

sceno gra f i a 
prem!era 

il.ość widzów 

.l a r osiaw Abramow 

re ży s eria 

scenografia 
prem i era 

i lo ść widzów 

T adeusz Różewicz 

reży s eria 

scenografia 
m uzyka 

p re miera 
i! ość w i dzów 

Sta n i staw G r ochowiak 

r eżyseria 

scenogr afia 

itość wid-,;ów 

Mieczystaw Pio t r owski 

re żyse ria 

sceno gr afia 
muzy k a 

prem,i era 
i!o§ć w i dz<\w 

Adam K reczm ar 

r ety seria 
scenografia 

m uzy k a 
p rem iera 

itość w idzów 

Jac ek Jancza rski 

reżyseria 

scenografia 
prem iera 

!! ość w i dzów 

SPR A fYA BRZOZOWSKIEGO 

Ireneusz K as pr z!JSiak , 
Tadeusz M a lak 
T adeusz M a lak 
Wo jciech Kra kow ski 
25. III. 1972 r . 
4 491 

KLIK HLAK 

Jerzy Marku.szewski 
Kazimie rz Wiśniak 

11. V . 1972 r. 

69 832 

NA CZWORAKACH 

Jerzy Kre czmar 
Lidla Mint icz i J e rzy Skarżyński 

Z bigniew T urski 
8. VII . 1972 r . 
4 870 

LĘKI PORANNE 

Wanda Lask owska 
Zofi a Pietrustńska 
2.J . I X 1972 r . 
15 830 

11/ARSZ 

Je rzy Grzegorzewski. 
J erzy G r zegorzewsk i 
Stan i staw Radwan 
29. V I. 1973 r . 
3 973 

HYDI!: P ARK 

Jerzy Mark uszewsl<i 
Ja n Polewka 
Je rzy A. M ar ek 
26. X . 1973 r . 
14 468 

KOPEĆ 

Jerz y M .•.rkuszews k t 
Ka zimierz Wiśniak 
28. II . 1974 r. 

2 733 

.„-. 

Na wielki mechanizm historii 
można patrzeć z obawą i stra
chem, można też patrzeć z na
dzieją. To już kwestia osobiste
go zaangażowania, postawy po
litycznej, trafności wyboru tej 
postawy. Ale świat nasz dla 
wszystkich ulega zmianom, re
wolucyjnym i gwałtownym, 
dramaturg pod grozą fałszu nie 
może udawać, że ma do czynie
nia z niezmiennymi „czystymi" 
schematami postępowania swych 
bohaterów. 

LEON KRUCZKOWSKI 
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JanPawetGAWLIK 

PERSPEKTYWA 

UTWORU 

Wraz z obchodami XXX-lecia Polski Ludowej 
weszliśmy w prawdziwy festiwal Leona Krucz
kowskiego. Gra go aktualnie wiele teatrów -
jak Polska długa i szeroka - a ruchliwy region 
śląski tegoroczną Śląską Wiosnę Teatralną po
święcił w całości temu pisarzowi. W teatral
nych statystykach trzydziestolecia utrzymuje 
się on w najściślejszej czołówce jako wybitny 
twórca tego okresu zaangażowany bez reszty 
w psychologiczno-moralny ciąg przemian zapo
czątkowanych i pogłębianych przez polską re
wolucję. Popularność Kruczkowskiego jest zja
wiskiem godnym osobnej analizy. Czyta się go 
i wystawia nie tylko dlatego, że nie ma w dra
maturgii polskiej wierme1szego świadectwa 
tych procesów, zarówno w tematyce pozosta
wionych nam utworów, jak i w metodzie ich 
pisania, ale i dlatego, że nadgryzane przez czas, 
rewaloryzowane przez historię - zachowują 
przecież rytm towarzyszącego im niepokoju, 
cały system doświadczeń i przemyśleń leżących 
u źródeł ich powstania. 
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Przez dwadzieścia pięć lat dokonuje się pasjo
nujący proces weryfikacji tej dramaturgii w nad 
wyraz dla niej trudnych i zobowiązujących 
okolicznościach: w szybkich procesach rozwo
jowych i głębokich przekształceniach ideowo
-moralnych,jakim podlegamy w wyniku pogłę
biania się zapoczątkowanych przez rewolucję 
przemian. Nie zawsze z takiej próby pisarstwo 
to wychodzi zresztą obronną ręką. Język Leona 
Kruczkowskiego, inspirowany wyraźnie przez 
tradycję Żeromskiego i dziedzictwo Młodej Pol
ski, żywotny w „Kordianie i chamie", na sce
nie często szeleści papierem. Szeleści tak głoś
no, że niektóre jego utwory są już właściwie 
nie do grania. Najwybitniejsze nawet wymaga
ją czujnej uwagi teatru. Uwaga ta sprowadza 
się najczęściej do eliminacji werbalizmu na 
rzecz tego, co w dramaturgii tej nadal żywe 
i frapujące dla odbiorcy. Ale żywe już nieco 
inaczej, niż wydawało się to autorowi i jego 
współczesnym. Żywe nie poprzez w i e I k ą 
d y s ku s j ę, która jest nie tylko istotą, ale 
i metodą jego twórczości. Żywe przede wszyst
kim przez prawdziwość konfliktów. 
W „Niemcach" na przykład, bezsprzecznie naj
ważniejszym dziele Leona Kruczkowskiego, wę
złowe, obficie polewane słowami starcie ideowe 
uciekającego z więzienia komunisty Petersa 
z liberalnym, lecz miękkim profesorem Sonnen
bruchem, symbolizującym słabość całej nie
mieckiej inteligencji, bezbronnej wobec faszyz
mu, odbywa się w chwili szczególnego zagroże
nia. Sekundy decydują praktycznie o losie i ży
ciu uciekiniera, a panowie roztrząsają principia 
i badają sumienia, jakby rozmowa odbywała się 
w kawiarni. Osobiście drażni mnie zawsze 

w tym miejscu sztuki beztroska ideologa wobec 
doświadczenia pisarza. Jest to jednak, jak się 
zdaje, wrażenie odosobnione, utwór bowiem 
grywany jest nieomal bez przerwy i nikomu 
niezręczność ta jakoś szczególnie nie przeszka
dza. W „Śmierci gubernatora" najważniejszą 
ideowo sceną jest również podobna rozmowa 
więźnia i Gubernatora - na szczęście prowa
dzona w bardziej prawdopodobnych okolicznoś
ciach. Natomiast „Pierwszy dzień wolności", 

jedyny bodaj w twórczości Kruczkowskiego, 
c a ł y jest taką dyskusją. Rozmową rozpisaną 
skutecznie na sytuacje i napięcia dramatyczne. 
Nie wolny od nadmiaru słów - bardziej niż 

jakikolwiek inny utwór tego pisarza spełnia 

się w rzeczywistych konfliktach i przeciwień
stwach, tyle, że nieco innych niż wyobrażał to 
sobie autor. 
Dla Kruczkowskiego „Pierwszy dzień wolności" 
był niewątpliwie stwierdzeniem wyższości praw 
historii i społeczności nad jednostkowymi roje
·niami o szlachetności i dobroci. Dla nas na
tomiast, odczytujących sztukę w czternaście lat 
po jej napisaniu, jest ona przede wszystkim 
sztuką o niemożności porozumienia. Dramatem 
właściwie egzystencjalnym, nie tak znowu od
ległym od tych odkryć i mód literackich, któ
rym Kruczkowski programowo się przeciwsta
wiał. Napisał sztukę o sile atawizmów i irra
cjonalności działania, tam gdzie miała być mo
wa o nieuchronności historii i determinacji bo
hatera. To swoiste przesunięcie znaczeń, jakie 
dokonało się wewnątrz utworu, będące z jednej 



strony porażką K1·uczkowskiego - z drugiej 
jest świadectwem żywotności jego dzieła. Spo
wodowane niedostateczną motywacją zdarzeń, 

niespodziewanie odsioniło nowe, bardziej uni
wersalne znaczenia dramatu. 
Kruczkowski wierzył, jak się zdaje, w siłę włas
nej deklaracji. Wierzył w skuteczność komen
tarza, zamiast zatroszczyć się bardziej o obiek
tywną wymowę utworu. U twór bowiem nie 
bardzo przystaje do deklarowanej t~zy. Wymy
ka się pisarzowi z rąk; żyje własnym, samoist
nym życiem. Nie trzeba chyba dodawać, że tak 
zachowujący się dramat stanowi dla teatru 
smaczny kąsek. Teatr odczytuje jego dzisiejszy 
sens i znaczenie, nie przejmując się zbytnio wy

obrażeniami autora. Autor bowiem mylił się 

widomie mówiąc o granicach i treściach włas
nej sztuki. A nawe.t jeśli nie mylił się całkowi
cie, jeśli jego rozumowanie sprawdzało się 

przy określonych, wąskich kryteriach, była to 
zaledwie część prawdy. Część - wolno nam są
dzić - nie najbardziej atrakcyjna. Nie obej
mująca wszystkiego czym „Pierwszy dzień wol
ności" żyje i czym w istocie jest. A jest ni mniej 
ni więcej tylko sztuką o tęsknocie i potrzebie 
zbliżenia m o cni ej s ze j niż przedziały kul
tury i doświadczenia historii. Jest sztuką o uni
wersalności ludzkiej natury, o jej kreacyjnych 

stronach i mrocznych meandrach. Sztuką o tru
dach porozumienia, doprowadzających w efek-· 

cie do najbardziej tragicznych powikłań. J an 

zabije Ingę i manifestuje swą solidarność z roz
grzanymi walką oficerami nie dlatego, że soli
da-rność taka jest moralnie wyższa nad pełer.i 

mądrej wrażliwości język rozmów z dziewczy
ną, nie dlatego, że jej zabójstwo jest uzasad
nione i konieczne, ale dlatego, że nie umie się 
z nią po prostu porozumieć. Strzela, ponieważ 
irracjonalny odruch niszczenia zwycięża w nim 
całą, misternie wypracowaną ideologię i posta
wę pojednania. Postawę, za którą kryje się 

oczekiwanie, tęsknota, a może, najpewniej, głód 
seksualny - co w niczym nie umniejsza uczu
ciowego i moralnego waloru poprzednich prób 
i zabiegów. Zabójstwo Ingi jest oczywistą klę
ską Jana. Jest zwycięstwem najbardziej mrocz
nych odruchów w naturze człowieka, zaprzecze
niem wszystkiego, co bohater nasz mówił i za
mierzał. Jest świadectwem zakłamania i braku 
dystansu - ponieważ nie istniała obiektywna 
konieczność takiego kroku. Pamiętajmy bo
wiem, że swój desperacki protest czy odruch 
histerii Inga podejmuje już po ustaniu walki. 
Po wycofaniu się napastników. Wtedy, gdy ofi

cerom zebranym w miasteczku p r z e s t a j e 
zagrażać jakieko l wie k r e alne 
n i e b e z p i e c z e ń s t w o. To, co czyni nie 

jest przyłączeniem się do nacierających, bo tych 
już nie ma. Jest rodzajem manifestacji, we
wnętrzną potrzebą prawej (świadczy o tym 
jednoznacznie cała dotychczasowa akcja sztuki) 
i skrzywdzonej w końcu dziewczyny. I tutaj 



właśnie, w tych specyficznych, jakby wyprepa
rowanych okolicznościach, dokonuje się z całą 

oczywistością - klęska Jana. 
Kamuflowanie jej, zasłanianie się racjami 

wyższego rzędu, wydaje się nam - dzisiaj -
pewnym uproszczeniem. Rodzajem pomyłki 

o istotnych skutkach ideowych i moralnych -
tym głębszych, iż zasięg motywacji nie ma 
istotnego znaczenia dla wartości samego utwo
ru. Utwór, na szczęście, żyje samoistnym, wia
rygodnym życiem i jest jednym z najlepszych 
dramatów Leona Kruczkowskiego. To, że mu
simy się zastanawiać, jaka jest skuteczność 

ognia prowadzonego z niemieckiego MP (cal. 
9 mm) przez zrozpaczoną, nie wytrzymującą na
pięcia dziewczynę z wieży miejscowego kościoła 
i czy jest to, czy też nie jest wystarczającym 
motywem zabójstwa - świadczy wyraźnie na 
rzecz sztuki, wymykającej się skutecznie nazbyt 
jednoznacznym ocenom i komentarzom. Nawet 
jeśli pochodzą one spod pióra autora. To, że 
nieskazitelna dla wielu postawa i działanie J ana 
wydają się nam mocno podejrzane, to, że pod 
piękną frazeologią szukamy prawdziwych, 
mrocznych motywów również nie świadczy 

przeciw sztuce, ani tym bardziej - przeciw 
autorowi. Dochodzi tu do głosu naturalna 
w nurcie czasu - różnica punktu widzenia. 
Różnica perspektywy. Myślę, że w trzydziesto
lecie P olski Ludowej, w trzydzieści lat po woj
nie, także spojrzenie na utwór obrosły w po
tężną bibliografię i jednoznaczne na ogół ko-

mentarze jest nie tylko prawem, ale i obowiąz
kiem teatru. Jeśli zgodnie z tradycją i progra
mem naszej sceny wystawiamy m. in. uznane 
pozycje narodowej literatury to także dlatego, 
by przyjrzeć się im raz jeszcze z takiej właśnie, 
współczesnej perspektywy. Tylko naprawdę ży
we i ważkie utwory wychodzą z podobnego za
biegu obronną ręką. Tylko one pozwalają nam 
odszukać w sobie bliski nam ton, sens i znacze
nie. „Pierwszy dzień wolności" odczytany na 
nowo po czternastu latach, nie zaprzeczając do
tychczasowym o sobie wyobrażeniom (bo można 
go i tak rozumieć, tak interpretować) ujaw
nił nam - niespodziewanie - jeszcze inne 
swoje znaczenie. Stał się obrazem losu uwikła
nego skutecznie w głębsze, bardziej tragiczne 
uwarunkowania niż te, które wynikają z pier
wszych, optymistycznie podkreślonych w ty
tule, dni wolności. Obrazem człowieka walczą
cego daremnie o skuteczność i prawdę własnych 
wyobrażeń. Sztuką w pełni tego słowa współ

czesną - i uniwersalną zarazem. 
Jeśli podzieli ona widzów na tych, którzy będą 
mówić o koniecznościach frontu i obowiązku 

Jana i na tych, którzy zwątpią w sens jego dzia
łania, będzie to niewątpliwie jeszcze jedno zwy
cięstwo Leona Kruczkowskiego - bardziej in
trygującego dziś niż wtedy, gdy wszystko 
w „Pierwszym dniu wolności" wydawało się 

nam proste i oczywiste. 



Tadeusz DREWNOWSKI 
„ .„ 

WOLNOSC : 
PRAWO WYBORU 

CZ)' 

OBRONA EGZYSTENCJI? 

PIERWSZY DZIEŃ WOLNOŚCI jest, spośród 
wszystkich, sztuką najbardziej osobistą. Nie moją bę
dzie rzeczą dopatrywać się w niej podłoża czy mo
tywów osobistych ani tym bardziej szukać autorskiej 
podobizny. W odróżnieniu od innych sztuk jest jed
nak w ;,Pierwszym dniu wolności" coś, co pozwala 
mówić o bardziej własnej, bardziej prywatnej filozo
fii autorskiej. Do tej pory dramaty Kruczkowskiego 
przypominały po trosze rozprawy przed trybunałem 
h istorii. Ustalały stan faktyczny i przesłanki dziejo
wej sp-rawiedliwości; były zimne chłodem obiektyw
n ej „klasowości" . Historia miała tu twarz sfinksa. 
·Popadam tu w sprzeczność i e sobą, bo surowy obiek
tywizm , antysen ty men tal izm, był przecież początko
wo mocną i nową stroną twórczości K ruczkowskie
go - ale, jak zbytnio przeciągający się flirt na chłod
no, począł widać sam ego autor a nużyć. 
W „P ierwszym dniu wolnoś ci" anegdota fro n towa 
(au tentyczna, wzięta z jenieckiego wspom nienia) słu
ży dyw agowa n iu wokół pojęcia wolności. A więc wo
kół jednego z tych pojęć, które jak kometa wlecze za 
sobą przez dzieje rozmaitość znaczeń i imponderabi
liów; pojęć-złogów, o których mniej czy bardziej bez
względną rewizję kuszą się pokolenia ludzkie, a czło
wiek wzdycha za prawdziwym urzeczywistnieniem 

tego wielk iego słowa . Wśród przypadków pierwszego 
dnia \\'olnoś ci poczyna ono "" sztuce fosforytowac 
rozmai~ymi. kolorami zachowań, postaw, poglądów, 
'?k~daJąc się w bogate widmo współczesne tego po
Jęcia. 

Niech ta metaforyka nie naprowadti na wTażenie 
oschłego eksperymentu z wypreparowanymi ducha
m i. Kruczkowski potwierdza nową sztuką, ż e umie 
~wietn_ie ~harakteryzować i satnodzielnie wyłaniać 
zywe 1 \vte lokształtne figury. Jeśli je jednak - by 
zbadać myślowe płaszczyzny dramatu - porozsta
wiać, trzeba by na jednym końcu umie " cić grupę je
niecką, a na drugim - Anzelma, a może i Luzzi, 
którzy pozo taną poza główną rozgt,ywką. Anzelm, 
abnegat życiowy i myśliciel, prezentuje powaby 
„wolności pustej". Swoją wolność osiągnął i pozosta
wił ~a drutami, gdzie wszystko - obowiązek, jarzmo 
rodzmne - zostało mu odjęte poza wolnością dla 
„ persczyzny'', wobec której sam nie żywi złudzeń. 
„Samotny i wolny. Lecz taka wolność przypomina 
śtnierć" - pisze Sartre. Co moie z tym noszącym 
w sob ie zarody śmie1·ci abnegatem łączyć pełna ra
dości i życia L uzzi? Ją, k tóra nie zdążyła w nic u'wie
rzyć, ssie to samo poczucie pustki, brak pewności, 
c:z:y warto o sobie „myśleć dłużej niż tyle, ile trzeba, 
żeby się rozebrać , albo ubrać". 
Poza tą krańcowością „Pierwszy dziei1 .. . " daje nie
mały ł«k możliwośc i , oferowan ych przez wolność, 
JU Z w sensie wolności pojętej jako prawo wyboru, 
\\•olności - w imię czegoś . A n typody tego łuku sta
howią Paweł i J an: n a nich wspar ta jes t konstrukcja 
dramatu ( ... ) Przez trzy akt~: sztu ki pr zertUcamy się 
\v dwie sy tua cje --=- obyd w ie krańcowe, obydw ie ele
trl ent~rne : w „zło1ą wołno 'ć" pasa pfzyf tontowego, 
w k tor j'tn n ie rządti n ik t, i w śmiertelne zagrożenie 
przez n ie· podziewany manewr rozbitego \Vroga. Pró
bie tych d wóch elemen tarnych sy tu acj i poddana jest 
grupka ludzi . Dla jeńców w yzwolenie oznacza k res 
obrzydliwości, przyrt1usow e j wspólnoty pryczy i gło
d u , możność upragnionego rozej ścia si ę . Absurdalny 
po1nysł Jana, aby „po r az pierwszy i os tatni zrobić 
coś r a z e m, coś niewielkiego, ale godnego pamięci. 
Coś, co pomoże nam sam ym odbudowa ć vvłasne ży
cie" - tym czymś ma być uratow anie dwóch dziew-



cząt przed brutalnymi uprawnieniami zwycięzców -
tylko tę rozsypkę p rzyspieszy i uwyraźni . Wolność 
obnaża swoje inne, egzystencjalne oblicze. Problema
tu wolności nie określają bowiem indywidualne wy
bory jedynie wobec życia zbiorowego - również w o
bec tego, co je na odmienny sposób określa : wobec 
nieubłaganej zatra ty, wobec urody świata wobec 
.ewig Weibliche. Zagroźenie źycia przywraca na po
w rót utraconą olidarność ; w niej mieści się i triumf 
Hieronima, i poświęcenie Pawła , i strzał J an a. 
Anegdota sztuki, opowiedziana w swoim sposobie 
dramatycznym bez za rzutu, razi niekonsekwen cjami, 
jeśli pojrzeć na nią z ogólnie j zego punk tu widzen ia . 
Razi np. że wielkie dywagacje wolnościowe kręcą się 
wokół poczciwie kanapowych kłopotów. Nieraz też 
czujemy, że sytuacyjne rozwiązania muszą być 
sztucznie naginane do biegu anegdoty, do sceniczne
go dziania się. Ale pół biedy, gdy wątpliwości te do
tyczą sprawy tak subtelnej jak stosunek materiału 
do filozofii czy też zby t wyraźnych szwów pewnej 
poetyki. Gorzej, gdy zaczepiają o główną więź dra
matu, o w półczesną celność jego wojennej meta
fory. 
W planie analogii ze współczesnością nagromadził się 
osad jątrzącego anachr onizmu. Do złej tradycji na
szej historiozofii należy przedstawianie spraw pol
skich jako wiecznej kołomyjki anarchii i lojalizmu, 
sobiepańskiej wolności i frontowej d scypliny. His
toria czyniła niemało, aby nas w takie alternatywy 
wtłaczać i w kółko je usprawiedliwiać. Aby przypo
minać „chwiejność" naszego układu narodowego, cy
wilizacyjnego. Pamiętamy choćby niedawną frazeo
logię „stanie z bronią u nogi", „praw frontu", „ma
newrów okrążających" - i co z niej wynikało . Na 
szczęście w ciągu ostatnich kilku lat wygrzebujemy 
się z tej psychozy „warownego obozu" i miejmy na
dzieję, że będziemy się wygrzebywać dale j. Jak dhl
go więc mamy się we „wstępności" n aszej utwier
dzać i nią kontentować? Jak długo sprawy wolności 
będą synonimem obrony egzystencj i? Czy nasz słow
nik wolności n ie wyjdzie wreszcie poza „pier wszy 
dzień"? 

WOKÓŁ D RAMAT Ó W KRUCZKOWSKIEGO, 
„DIALOG " 1959, N R 11 
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CENA DOBREGO TEATRU 

Wspomnieliśmy w zeszłym numerze, że 
pomimo świetnych tegorocznych docho
dów teatru krakowskiego, nie zdołały 
one całkowicie pokryć rozchodów. ( ... ) 
Ale bo też wszystko na świecie zmieniło 
się, a jedynie ceny teatru krakowskiego 
pozostały niezmiennymi i tymi samymi 
co przed laty. Co kosztował temu dzie
sięć lat funt mięsa, a co kosztuje obec
nie? Krzesło zaś czerwone i loża to sa
mo kosztują dzisiaj co przed dziesięciu 
latyl Stąd niemożność równowagi. (.„) 
Nareszcie publiczność krakowska jest 
wymagająca, a pod wielu względami 
więcej wymagająca, jak lwowska, a na
wet warszawska. Kiedy w Warszawie 
na mniejsze role wcale, lub bardzo ma
ło zważają, u nas publiczność nie prze
bacza złego obsadzenia choćby naj
mniejszej roli i nielitościwie krytykuje 
całe przedstawienie z powodu źle wy
powiedzianej lub odegranej trzeciorzęd
nej roli. W skutek tego persone musi 
być stosunkowo liczny, a nawet w niż
szych sferach droższy. Przez to nieza
przeczenie teatr krakowski doszedł 
w porównaniu z innymi polskimi do 
największej równowagi gry, do najlep
szego ensemblu. Lecz to wszystko kosz
tuje, a ceny miejsc pozostały te same. 
Słowem jest rzeczą niezawodną, że z ta
kim personelem jak tegoroczny i z taką 
gażą jak tegoroczna, nie podobna by 
przy największym jak to było tego ro
ku uczęszczaniu publiczności, zrówno
ważyć całoroczne wydatki z dochoda
mi. (.„) Rzeczą będzie Dyrekcji po
myśleć o środkach zrównoważeniem bu
dżetu teatralnego. 

Afisz Teatralny 18'13, nr 138 

EFEKTOWNY DEBIUT 

Bylo to w roku 1870, kied11 wyszedłszy z gtm
nazjum S-tej Anny w Krakowie obejno.tem 
się dookoła, dumając nad dalszym swoim lo
sem. Co robić? Oto pytanie. Fund.uszów nie 
ma, pomocy znikąd spodziewać się nie można, 
gdyż będąc sam j eden na świecie borykałem 
się przez lat kilka z Losem, który mnie nie
ustannie prześladował. W tym zadumaniu 
przypomniałem sobie, jak niejednokrotnie 
prof esor matematyki odzyw al się do mnie: 
Z ciebie więcej aktor niż matematyk. Czyżby 
on rzeczywiście widział we mnie jaki t alent 
sceniczny? Ha, spróbuję . I oto na dT'll.gi dzień 
przedstawiłem się już ówczesnemu dyrekto
row i , hr. Skorupce. 
Wygląd jaki taki dal mu w idocznie rękojmię, 
iż ze mnie z czasem coś być może, bo w tej 
chwili zaangażowal mnie, przeznaczając pen
sji 15 fl. miesięcznie, i zaliczył w szeregi tzw. 
„krowientych". Szczęście mi jednak poslużylo, 
gdyż zaraz na pierwszym występie zwrócilem 
na siebie uwagę calego audytorium, a stalo 
się to tak: Na benefis znakomitej ówczesnej 
artystyki charakterystycznej, pani Eker, gra
!Hmy sensacyjną sztukę W. Sardou pt. „Oj
czyzna", w której reżyser, p. F. Benda, po
wierzył mi małą rólkę spiskowca. W akcie 
trzecim, przy napadzie wojsk na spiskowców, 
ja mialem rozkaz od reżysera paść trupem od 
ślepego nabo ju. Spełnilem rozkaz z całym na
maszczeniem i kiedy leżę jak trup, naraz, 
przy pojedynku p. Wardzyńskiego z Bolesła
wem Ładnowskim, ten ostatni będąc za gorą
co nacieranym przez przeciwnika i ustępując 
mu, całą silą swej stopy nadeptał ( !) mi na 
rękę. „Jezus Maria!" - krzyknąłem z ból u. 
i zrobiłem efekt nie do opisania. Cale audy
torium wybuchnęło spazmatycznym §miechem, 

T 

bo gdzie kto kied11 słyszał, aby nieboszcz11k 
był wrażliwy na taką bagatelę? „ Nieboszczyk, 
nieboszczyk!" - grzmMil cały teatr i naj
więksi bohater owie sztuki ustąpić musieli wo
bec wrażenia, jakie sprawił mimowolny bo
hater dramatu. 

J. Nowakowski, Sylwetki teat r alne. 
Wspomnienia aktorów, 

t. 1 ,s. 387-388 

ŻYCIE ~MIASTA 
WOKÓŁ TEATRU 

Tym więc sposobem codzłeń o p6ł do siód
mej wieczór róg placu Szczepańskiego, czyli 
gmach scenie poświęcony, z dwóch stron, choć 
n ader sk rom nie, ale zawsze oświetlony. Zbiór 
rozmaitego gatunku soekulantów i soekulan
tek oa Jabłka, bułki, kiełbaski, afisze nawet -
oblega codzien nie teatr przez dwie lub trzy 
godziny z p odziwienia godną cierpliwością -
a wszystko t o dla powetowania. sobie odbytu 
wieczór na artykuły, kłóre dzień cały darem
nie przechodniów wabiły. Z uderzeniem więc 
tej a-odziny ożywia się dopiero trochę t a. część 
miasta brzękaniem pałaszy, przyspieszonym 
chodem pieszych amatorów sceny, a nawet 
kiedy niekiedy odgłosem zaJeżdżaJącego fia
k r a , k:t6r ego p ojazd z piątej już poznasz uli
cy, zdradza on bowiem swoje przybycie tur
kotaniem czy brzękłem, do wozu starym 
szkłem naładowanego podobnym I kr zykiem 
woźnicy usiłująceg własnym gardłem zastą
pić mniejszą gorliwość swoich pegazów -
a czasem, o dziwy! ponądniejszy pojazd lub 
k areta zatrz ma się przed bramą gmachu. 
To też takt w yp adek umie cenić prz dteatre.1-
ne zgr omadzenie, obstąpi szy bowiem w koło 
ten fenomen, z POŻPr • eiekaw lich\ przy
gląda się wysiadającym, wąskie przejście im 
zaledwie zostawiwszy. 

Art. Niezgoda (Bialecld), 

Gwiazdka Clei1zynsl!:a 1854„ nr 45, a. 858-8S9 

ZZA KULIS KONKURSU 
DRAMATYCZNEGO I TEATRU 

Kraków, 7 III 1876 

K. ESTREICHER DO F. F ALENSKIEGO 
Z Koźmianem nie mówiłem jeszcze o Modrze
jew skiej , bo na to czas. Pomy§lę o tym przy 
kończeniu się sesji teatralnych. Skończone bę 
dą przed l kwietnia, bo sądzę, że uporamy się 
z nagrodami. Osobliwych sztuk nie ma. Mnie 
podoba się dramat „Marta Borecka", patrto
tyzm w niej zdrou,'11 i wysoce szlachetny. Ko 
medie tegoroczne l iche. Dramat „Gdzie szczęś
cie", z powieści Bałuckiego zrobtony (podob
no przez ntego), obrzydliwie zlodzie j ski ł nie
rządniczy . Mimo tego ma chwalców, sądzę 
j ednak, że upadnie. Swiętochowski dal kome
dią „Ojciec M akary". W niej najprostsza nie
rządnica -- jego wzorem cnoty , tyl ko ją po
zory plamią. Ojci ec Makar 11, bernardyn, bi 
czu je się na scenie i wyrzek a na celibat. Ten
że m a syna i córkę. S11n kocha się w owej 
nierządnicy. Makar11 słucha je j w ce!i swej 
spow iedzi, a synowi każe podsłuchiwać spo
wiedniczkę, a gdy ona dowodzi mu, iż j est 
niewinną i czystą, wola Makary na ukrytego 
syn.a: - Pójdź, możesz ją kochać. To w szyst
ko dzieje się na scenie. Prawda, że budujące? 
Odrzucono sztukę jdnomy§lnie. Swiętochow
ski okazał się „ bien obrage'' (to polską fran
cuszczyzną znaczy wściekły), napisał itst do 
młodzieży tutejsze; uniwersy tecktej, że będzie 
tę sztukę czytał na dochód młodzieży podczas 
publicznych odczytów postnych. Będzie więc 
awanturka mala. Już też pioruny ciskają na 
komisję, ie autor sławnych „Niewinnych" 
i „Antei" przez zawiść upadl. Zapewne on 
sam o tym do Gazety Narodowej donosi. („.) 
Mówiłem z Koźmianem. Chętnie widziałby 
Modrzejewską w rolach gościnnych, ale ini
cjatywy nie chce robić. Mówi, że w lecie ją 
przeprosi! i byla zgoda, aż tu n araz otrzymuje 
od Chłapowskiego męża !ist o 8 stronach , naj
niegrzeczniejszy, wypowiadający mu znajo
mość i twierdzący, ii przykrości doznawanych 
w Warszawie jest Koźmian pn11czyną. Co 
wywołało ten tist? Czy nie korespondencj e 
Gerwazego (Lubawskiego) do „Afisza", w któ-

rych pomiatał panią M .? W takim położeniu 
Koźmian powtada, iż chętnie przyjmie propo
zycję, ale on nie może po liście Chłapowskie
go cz11nić od siebie propoz11cji. Jest w tym 
racja. 

Korespondencja K. Estreichera 
:i: M. l F. FaleńllkJml, a. 166-167 

SKROMNIE, PROSTO 
I Z GUSTEM 

Dziś (.„) nie czytamy j ut po a!l.szacb owych szum
nych obietnic I zaehęceń; celniejsi artyści teatru 
nie biegają z zaproszeniami na swoje benefilia po 
domach obywatelsldch. Pan Nowakowski dal na 
swój benefis komedią tak skromny i prosty ma
jącą napis, - przecież publiczności umiejąca sza
cować rzadld talent, z dobrą wiarą spuścila się na 
wybór sztuk.I, zapełniła wszystkie miejsca widowni 
i wYSZla ucieszoną, z upodobaniem wywoławszy 

i se rdecznymi oklaskami obsypawczy ulubionego 
ar t ystę. P owtórna wystawa „Króla Alpów" taki 
natłok ściągnęła, te wiele osób musialo się zacho
wać na trzeci raz I odejść bez dostania biletu. 
Równie szczęśliwa „Baba milionowa", mimo nie
wolnicze nałladownictwo, lecz nie bez wielu zalet 
pod względem celu moralnego 1 trafności niektó
rych charakterów, nudna przecież „Baba millono
wa", pięknie atoli wystawiona, grą przedziwną cel
niejszych osób, czystością l gustem ubiorów, a nade 
wszystko piękną muzyką pana Roliczek, znanego 
już z romaitych kompozycji, ożywiona, szc:zi:śliwle 
przeprawiała się przez rózg.I surowej krytyki i z po
błażaniem przyJętą, została . („.) 

x . 
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BEZPIECZEŃSTlłO 
I HIGIENA PRACY 

W NASZYM TEATRZE 
W R. 1885 

Nie polladal teatr krakowski urzą,dzeA, które mii 
wydałyby się konieczne, a więc przede wszystkim -
Hałm. Była ona zbyteczna, gdy-i teatr prawie nie 
był ognewany i publiczność sied.zlała na widowni 
w 1-:tej~zych czy grubszych - zaldn.ie od pory ro
ku - okryciach. W okryciach td i z kapeluszami 
na głowach odbywały się próby z wyjątkJem ge
neralnej. Niewiele cieplej było w garderobach, któ
re składały się z dwu sal: na panerze dla pall, na 
górze dla panów. W damskiej WYdzielono prze
pierzeniami cztery separatki dla znakom.ituych ar
tystek, w pierwszym rzędzie największ11J, oczy
wiście dla Hoffman.nowej. Męska była ogól.na. 
Ogrzewa! Ją, jeden jedyny piec, kt6rego działal

ność w czasie silniejszych mrozów okazywała się 

bardzo iluzoryczna. Na domiar nieszczęścia drzwi 
z tej garderoby wychodziły wprost na zewnętrzny 
ganek, który wedle tradycji starej krakowskiej ar
chitektury obiegał gmach od 11trony podwórza. 
Ot6-:t gdzieś na drugim koflcu tego ganku znajdo
wały się u.stronla o dyskretnym, acz powszechnym 
przeznaczeniu. Ilekroć z tego „przeznaczenla" któ
remu z kolegów zimową, porą, przyszło skorzystał!, 

cały tuman mroinego powietrza, często gęsto śnie
giem zaprószonego, wpadał do sali, obejmując roz
negliżowanych artystów zią,bem przenlkliwym, 
a równoc:i:eśnie grad nie najserdeczniejszych ty
czeń sypał slę za m.i.mowol.Dym sprawcą, który sam 
szczękają,c zębami kłusował przez ganek. 
Na scenie temperatura dawała się nieraz dotkliwie 
we znaki. A to dlatego przede wszystkim, że sce
na była za ciasna i przy bardziej skomplikowanej 
wystawie nie mogla pom.ieiieić wszystkich rekwizy
tów, co pociągało za sobą, konieczność ich wnosze
nia i wynoszenia przez wjelką bramę. W czasie 
spektaklu wJatdłaly przez nJą z podwórza zaśnie
tone dekoracje, rekwizyty, praktykable etc., po
wietrze i temperatura zewnątrz i wewIIĄtrz „wy
równywała się" „. Pamiętam, kiedyś w „Poczwarce" 
stoję na górze z boku 9ceny i czekam chwili, kie
dy z okrzykiem: 
- Fanchon, Fanchonl Ja cię nie pu1zczę! - mam 
wbiec na acenę. 
Chwila ta nadchodzi, wydaję okrzyk„. l poślizguję 

się na obmarznłęteJ, oblodzonej desce, przejeżclia· 

ją, c z całym impetem aż na drugi koniec sceny. 
Potluczony boleśnie, dograłem przeciet jakoś do 
końca i, o dziwo, nawet parter nie imiał ~ię z tego 
przypadku. 

J. Sllwlcki, wspomnienia z teatru krakowskiego 
Wspomnienia aktorów, t. 2, s . l!lł--196 
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