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KSZTAŁT OJCZYZNY DEDYKUJE NINIEJ
SZY SPEKTAKL ZESPÓL LEGNICKIEGO 
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KRUCZKOWSKIEGO FORMY 
DRAMATYCZNE 

Śmiercią Leona Kruczkowskiego została 
0c; tatecznie 7amknięte powojenne siedemnasto
lccie polskie.i dramaturgii. Jest wycinkiem his
torii, k tóry m żna j uż dzisia j bez trudu i chytx1 
bez c. myłki „periodyzować" - dzielić na etapy 
i podckresy, j akże różne , j akże odrębne! Artys
tycznie odrębne tak dalece - w dramaturgii 
właśnie widać to jaskrawie.i niż w prozie, ostrzej 
nawet niż w poez.ii - że wręcz znaczone naz
\.viskami zupełnie różnych pisarzy . Szaniawski, 
Zm.'l:ieyski, Holu j, Otwinowsk i, Ważyk - to etap 
pienvsz:v. Gruszczyńsk i , Lutowski, Brandstaet
ter, Maliszewski, K orcelii, Tarn - etap drugi. 
Broszkiewicz, Mrożek , Różewicz, Grochowiak -
etap trzeci. 
Trudno tu znaleźć .i akieś związki, ciągłość , 
wspólny mianownik. Ten wyjątkowo pokawałko
wany r braz naszej powojennej dramaturc;i.i może 
~ię wyd::ić zastanawiający , nawet przy pPłnej 
świadomości przeobrażeń naszego życia, zmien
nych kd i losu literatury i teatru. 

\\Tspólny mianownik dla dramaturgii tych 
l :' t tw0rzy bodaiże jedynie twórczość Krucz-
1 .~0wskiego . O b c n a na każdym z etapów 
i dlci kEżdeg w .'ahmś stopniu reprezentatyw
na: obecna nie w sensie zewnętrznym tylko czy 
koniunk uralnym, ale w sensie moralnego i ide-

wego współuczes nictwa . Obecna także w sen
. ie współuczestnictwa czysto artystycznego. Ta 
dramaturgia, świ, dornie raczej tradycyjna, dale
ka terdenr inm awangardowym, całą swą uwagę 
. kupiająca mi treściach ideowych, nie na poszu
kiwaniach fo rmalnych - przechodzi wraz z te
*' trem siedemnastolecia ewolucję artystyczną 
mniej może jaskrawą, ale nie mniej - a kto wie, 
czy nie bardziej - charakterystyczną i godną 
prześledzenia. Właśnie dlatego, że tu na pewno 
nie jest ona wynikiem mody, zmiennych koniun-

ktur czy owczego pędu, lecz przede wszys tkim 
wyr"zem szerszej ewolucj i myśli. 

Któregoś dnia, jak Jan, Michał , Hiero
nim, Paweł i Karel z „Pierwszego dnia wolnoś
ci", wyszedł Kruczkowski za druty oflaru -
po ięciu latach. Nieco wcześniej Polska wyle
gła na ul ice, z których zniknęły mundury feld
grau i patrole „blacharzy" - również po pi ciu 
latach. Na mur(lch ps t rzyły się świeżą farbą 
egzemplarze manifestu PKWN, potem odezwy 
Rządu Jedności Narodowej. Nadeszła „trudna 
wolność" ... 

W cztery lata po premierze „Odwiedzin" 
opublikował Kruczkowski swoją na,ilepszą mrże 
sztukę, godną wreszcie jego prawd7i ~ej rnngi 
pisarskiej - rangi pisarza v:.rspółczesnego, ar
tysty, humanisty. W twórczości autora „Niem
ców" „Pierwszy dzień wolności" nie jest jednak 
.'akimś zjawiskiem zaskakującym , nieoczekiwa
nym; jest nawiązaniem, jest podjęciem przer
wanego chwilowo wątku ... 
„Świat powinien być zrozumiały" ta czy nie? 
- Inga żąda cdpowiedzi ka tegorycznej. ,.Chyba 
tak - 0dpowiada Jan - chciałbym jednak, że 

by w nim było zawsze cośkolwiek ze znakiem 
zapytania". 

Wszystkie wyjściowe p:vtnnia dotyc7:-1 
wolności - nie abstrakcyjnej: tej najbardzir>i 
elementarnej i dnpicrn co odzyskanej, tej, k tór2 
Jest jeszcze ciągle szokiem, przeżyciem i zachłyś
nięciem. „Co do wolności, panie doktorze - po
wie Jan - nie rnC1my jeszcze wyrobionego 7da
nia". Ale są ,iuż wyjściowe 7ałożenia, racje, pos
tawy. Jest ich tyle, ·1e osób w dramacie. Każd<l 
ma swoją własną motywację psychologiczną, 
swoje własne uzasadnienie w bliższej i dalsze.i 
biografii bohatera, swój własny nawet układ 
wartości. 
Nie ma tu bowiem na scenie an i świętych , ani 
zbrodniarzy. Nie ma 7atem rozwiązań z góry 
oczywistych, wartości z góry preferowanych . 
Racje są sprzeczne i innorodnc, wykluczające 



się i. uzupełniające; postawy świadomie kontro
lowane, określnne intelektualnie i całkowici 
żywiołowe: na koniec mniej lub bardziej „słusz
ne" dla postronnego obserwatora, ale każda jest 
na swój sposób bardzo gruntowną racją osobistą 
każda nosi w zanadrzu obfity autorski przydział 
.- ubiektywnych i niebłahych uwarunkowań. 
Każda ,i est wreszcie skromną cząstką .iakiejś 
ludzkie.i prawdy, choćby skrzywionej niemiło
siernie. 

Dwie skrajne w piątce byłych jeńców 
koncepcje wolności zyskuią już w pierwszej sce
nie kształt skondens~wanych, znaczących formuł. 
,,C h c e s z , znaczy „m oż es z" - to wol
nnść Pawła, o reślona przez Jana; „m ó gł
bym, ale nie chcę" - to wolność Jana w je
go c>utoreferacie. Definiowanie, precyzowanie, 
fnrmułowanie - to akcesoria ,ięzykowe nieusta
iące i , 7!logn iającei się d y s p u s t y, którą 
śled7imy niemal cd chwili podniesienia kurtyny. 
Już bowiem prezent cia osób dramatu jest nade
wszystko pre?Cmtncją postaw, z których, w nowej 
~ytuacii. zrodzą się szybko seryjne starcia, seryj
ne dyskuc;.i e, wreszcie otwarty konflikt. 

Zwróćmy uwagę: dysputa .i est tutaj pun
l· tC' I"' \Vviścia - nie klamrą, nie sposobem roz
i:.viłzania, nie pnesłaniem ideowym sztuki, jak 
w ,.Odwetach" i 7Właszcza w „Niemcach". To 
w dram.!' turgii różnica bodaj jakościowa. Zacie
ra się też owa „Żeromska" wypreparowana sy
tuacyiPie forma dysput parami; antagoniści nie 
~ą przeciwstciwiani biegunowo, jest ich wielu, 
s \\·szyscy razem uwikłani sytuacyjnie, sprzę
gnięci psvchologic?nie na wielu płaszczyznach. 
Dyspt tri ma oczywiście nadal swoje skutki 
ub< czne: obciążenie dialogu formułami jest nie
watpliwie w pewnych partiach dostrzegalne, tu 
i ówdzie win<lowane są w formuły proste sto
sunkowo myśli. Ale nie są to już owe formuły 
gotowe, przebitkowe, rozmnożone bezosobowo; 
te tu taj, jakkolwiek skrojone literacko (na ogół 
skrojone zręcznie) rodzą się przecież autentycz-

nie i na własny rachunek z napięcia i st~m.ia 
racji, z utwierdzania się my; li nie gGto '.'ej. 

Stopniowo zresztą dysputa wtapia się co
~·az udatni~j w sytuację, kojarzy z konkretną 
i 

7 
zcl.etermmcwaną sytuacy ·nie psychologią. 

\\i pierwszych scenach, w pierwst:ym nawet 
i drugim akcie, te poszc:;:ególne elementy dra
maturgii widuczne są jeszcze z osobna . Ale sto
pniowo łączą się coraz ściślei - aż d'J całkowi
tego 1:espolenia ' znakomitej sekw 11cji Jami 
z Ingą w akcie trzecim, kiedy oboje z!:aleźli się 
w_ „pułapce" i ta pułapka określa ich bez resz ty : 
me chcąc, wbrew sobie, są na koniec wrogami, 
bo tylko jedno z nich „moż stąd ·wyjść z pod 
niesioną głową". Dynamika sytuacji rozstrzygJ , 
zamyka ostatec:mie dysputę - nie (,dwro ~nie. 

Ta surowa bowiem próbo. wolności , pró
ba koncepcJi i racji jednostkowych, brutaln~c 
skorygowanych przez rzeczywistość, podsuwa 
raz po raz sytuacje, wobec których wszelkie re 
cepty są bezwartcścic;we , wszelkie kodeksy dzia 
łania bezradne, wszell<ic założenia rnuszą ulec 
rewizji, przystosowaniu, przewartościowaniu. 
Te natarczywe sytuacje, n iesklasyfikowane 
w tradycyjnym obrazie świata, te złośliwie, nie
przyzwoite obroty losu i zasadzki, są raz po raz 
wyzwaniem; prowckują też ciągle na nowo, n ie
mal ze sceny na scenę, do określenia stanowisk 
- do nowego formułowania, precyzowania. 
Określaj ą także po części rodzaj dramaturgii, 
dyktują jej rytm. Rzec można : dramaturgia ak
tów prowokacji intelektualnej. I moralnej . Pun
ktowane spięciami sytuacyjnymi, podparte psy
chologią, pełnią one w dyspucie właściwą fun 
kcję efektÓ\.V dramatycznych. 

Czymże jest więc ta sztuka, tak inna 
w technice od poprzednich i tak z nich organi
cznie wyrastająca? Na pewno ciekawą próbą 
skojarzenia tradycyjnego dramatu charakterów 
- do tej struktury przywiązuje Kruczkowski 
nadal niemałą wagę - z nową u niego formułą : 



„dramatu sytuacji". Nazwijmy rzecz po imieniu: 
z formułą Sartre'a. 

„Dramat sy tuacji" bierze w dodatku gó
rę . ie przypadkowo. Problematyka sartre'owska 
w~<.1.:.e się przecież z określoną techniką drama
t c:zną, która jej niewątpliwie służy, na zasadzie 
znanych mechanizmów (sytuacje konfliktowe, 
momenty trudnego wyboru etc). Kruczkowski 
był jednym z niewielu pisarzy-marksistów jego 
pol:olenia, którzy tę autentyczną problematykq 
w peł11i docenili i bez fałszywych uprzedzeń, acz
kolwiek z włnsnych pozycji, podjęli ; podobnie 
\\· śród filozofów-marksistów docenił ją i pcdjq1 
Adam Schaff. W technikQ sartre'uwską wprowa
dza przecież K ruczkowski wariant własny, i to 
nie tyll·o na zasadzie skrzyżov '<..mia, skojarzeniQ 
różnych struktur. Jak bowiem w zamyśle sztuki 
za\ arta jest korekta (rozszerzenie?) egzysten
cjalistycznej formuły wolności, tak w jej budo
wie tkwi poprawka, wniesiona do owych czy
s ~ych i nierzadko jcdnopłaszczyznovvych , choć 
tragicznych dylematów moralnych, owych na
gich i często wypreparowanych, choć tragicz
nych sytuacji wyboru: poprawka nazbyt przc
~wrnej rzeczywistości. 

W nie podpisanym artykule redakcyjnym 
w „Teatrze" (nr 17/1962) świetny krytyk, roz
poznawalny oczywiście nawet wówczas, gdy nie 
sygnuje swych prac znanymi inicjałami, okreś
lił ów czynnik korygujący w „Pierwszym dniu 
wolności" precyzyj nie: „ironia historii' . Właś
nie tak! Od wejścia piątki oficerów na scenę 
ironią jest przecież każdy nowy przypadek, każ 
da kolejna wolta sytuacji. Wielka wszakże wol
ta, wielk ie szyderstwo nastąpi dopiero na końcu . 

Ta korekta, weryfikacja poprzez histo rię, 
iest cczywiście podstawowym założeniem kon
~trukcyjnym : engelsowska zaiste „próba puddin
gu" - trzeba go skonsumować, nie ma innego 
sposobu, iżby przekonać się o smaku. Ale naj 
pierw t rzeba go ukazać w całej okazałości'. Dwa 
akty są też w efekcie typową „konstrukcJą ot-

wartą" : wachlarz postaw, koncepcj i, racji - jak 
najszerszy, jak najbardziej urozmaicony . Obok 
piątki oficerów, Doktora i jego córek - ci sta
nowią jeszcze w sumie krąg jakoś spięty , zam
knięty - w drugim akcie wkracza Anzelm naj
oryginalniejsza kreacja tej sztuki; tworzy zupeł
nie samodzielny dramatycznie epizod , który jes t 
najostrzejszą z moralnych prowokacji i najos
trzejszym intelektualnie efektem zaskoczenia. 

Paradoks Anzelma: „wolność" w niewc1li. 
Wolność poza odpowiedzialnością , którą zniosła 
szczęśliwie sytuacja przymusu. Nie jest to prze
cież ani w drobnej części formuła egzystencjalis
tyczna, mimo pewnych skojarzeń literackich, 
suflujących automatycznie znaczące nazwiska. 
Tragiczna wolność egzystencjalistów - tragicz
na właśnie przez obciążenie wyboru brzmieniem 
odpowiedzialności - jest przecież wszys tkim, 
tylko nie stanem szczęścia! Krewniakiem An
zelma jest wprawdzie, w jakimś stopniu, Cla
mence z „Upadku", też wzdychający do szczę
ścia w stanie niewoli, bo poza odpowiedzialnoś
cią, ale Clamence jest właśnie jak najdalszy od 
utożsamienia szczęsnej i wymarzonej niewoli 
z przeklętą wolnością. Jest poza tym, podobnie 
jak Anzelm - uparcie nie chcą tego dostrzec 
niektórzy komen tatorzy - postac·ą z gruntu 
ol::cą au torowi. Jest „upadkiem". 

W innym wymiarze jest chyba Anzelm 
także przypomnieniem profesora Sonnenbrucha . 
oczywiście na zasadzie jakiej ś h iperboli in telek
tualnej. Klęska Anzelma to wreszcie klamra 
i pointa epizodu . Właściwa poin ta, to strzał do 
Ingi - to dramat Jana, od początku przecież bo
hatera pozytywnego, co się zowie. Właśnie on , 
który chronił Ingę musi wyrwać broń Karolo
wi, musi strzelić . Aby zażegnać jeszcze j edną. 
okrutną, ślepą złośliwość losu , aby części0wo 
chociaż zracjonalizować, umoralnić ową szyder 
czą rzeczywistość. W ręku Jana bowiem karabin 
może być „czystym" narzędziem kary, sprawie
dliwości: Jan nie zawinił wobec Ingi. Ale zawi-
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nili inni; inni zmusili ją do szukania broni. 
Nie kończący się łańcuch krzywd i odwetów. 

Dramat wolności jest dramatem odpowie
dzia lności. „Mógłbym, ale nie chcę" - ta wyjś
ciowa formuła Jana to niewątpliwie koncepcja 
świadomej, kcntrolowanej sumieniem odpowie
dzialności za wybór sobisty. Koncepcja isto t
nie bliska etyce egzystencjalnej . Dramat Jana 
nie przekreśla jej wszakże i nie podważa zasad
niczo ; ma raczej wykazać jej niepełność, nie
wystarczalność. Korekta autora wprowadza bo
da j jedno słowo: „powinienem" ... Nawet wbrew 
chęci, choć nie wbrew sumieniu. Taką „powin
nością' jest strzał do Ingi. Jan, strzelając, przyj
muje cząstkę w s p ó ł o d p o w i e d z i a l n o ś 
c i za ten świat, w którym tkwi, chcąc czy nie 
chcąc; ten, w którym wolność ma wciąż jeszcze 
dla ludzi dwie twarze, jak moneta z orłem 
i reszką; ten , w którym o wolność trzeba wal
czyć wciąż na nowo; ten, który trzeba zmienić. 
Współodpowiedzialność, sądzi Kruczkowski, jest 
także odpowiedzialnością w pełni o s ob is t ą, 
tylko jeszcze spotęgowaną. 

Raz jeszcze wraca tą drogą sprawa Ruth, 
Petersa, Sonnenbrucha ... Oto bowiem prawdzi
wy epilog „Niemców!" A przecież sprawa ta 
dzieje się j uż właściwie poza j akimś „proble
mem niemieckim'', poza „dramatem rodzin
nym"; zostały z nich niemalże relikty, rekwizy
ty . Wciąż isto tne same przez się realia, sytuacje, 
konkretne układy stosunków, schodzą jednak 
n ·eznacznie do roli budulca, tworzywa drama
turgii, której problem naczelny to człowiek 
w świecie współczesnym, w konfrontacji ze świa
tem. 

Józef Kelera 

„Dialog" 1962, nr 12, s, 110-121. 

WSPOMNIENIA O LEONIE 
KR U CZK O WSKIM 

Lco1i Kruczkowski często ::;ag lądał za kuti su 
Teatru Po lskiego. Zwyk le wchodz ił cicho 1ia widow
:-iię w cza-;ie próby i siada ł oba.· reżysera , pr2yglq
dctjąc s i ę aważnie pracy akton,w . Od czasu do C l! 

stt r::u cuł jak s uwagę i dzieW się spostrz<>żeni " mi 
/uu korygował błędy w tekfrie sztuki . Jego dyskret
ne rady byly niezwykle cenne i trafne, doskonale 
rozv.mial pracę aktora, ceriił inwencję reżysera i naj
widoczniej lubił tP chwile, gdy w roboczym świetle 
sytu<Lcy jnej pruby pows tawały zarysu przedstawie
nia. Ale w teatrze pragnq1 odnaleźć nie tylko swoje 
w izje dramatllrga. I ntere"owal go tekst jako taki 
i pilnie przypatrywal się wszystk iemu, co się w tej 
:::akuiisowej kuchni warzyło. Mimo lic-nych swuch 
zaję ~ 1 obowiązków n ie uchy l ał się nigdy od uczest
nictwa w rndacli art ystycznych, od roboczych dys 
ktisji w czasie prób analitycznych i wiele poświęcał 
v.wagz planom repertuarowym.„ 

J ak o dramaturg rozumiał t dopuszczał inge
rencję reżysera w tworzywo swych sztuk , jeżeli ty l
ko była ona logiczna L przyczyn iata s ię do podn iesie 
nia rnngi :pektaklu . Chętn ie godził się na zm iany 
i skró ty tekstu, a nawet zmieniał pie rwotną intencję, 

jeżel i , obsada roli tego wymagała i j eżeli uważał 
·ą za słusz ną . Rzadko zdarzyło m i się pracować z tak 
wyrozumiałym i tea tr rozum ie jqc ym. autorem „. 

„Cieszy mnie właśnie to - mówił - że każdy 
spektakl jest inny, a nawet to, że wizje real izatoró'l · 
tak różnią się od m ojej pierwotnej w izji. No cóż -
co in nego biurk o i pióro - a co innego scena i aktor . 
Ważne jest ty lko - i o t o będę z awsze się spi ral -
czy zasadnicze intenc je aut ra zostały uszanowane. 
Tekst to nuty - nuty należy wygrać, ale interpre
tacja może być bardz o indywid ualna i r óżnorodna. 

Dlaczego pisarz m a być czymś gorszym od kompo
zytora? A przecież B acha Lub C hopina zupełnie ina
cze j zagra Rubinstein , a in aczej Małcużyński . I to 



wla.~11ie jest interesujqce. I nt.e resujący jest indywi
du cr lny slyl reżysera, koncepcja aktora . Niedobrze 
jes z, c;dy reżyseruje sam autor. n zadko się udaje tab 
ck.'·ppr y1nent".„ 

Il . Dc;b10w sk i : .' ru tkania W l<'Ct.«:e , „Lis t y T eat ru Po: kie 

r;o' 1%3, z. 67 , s. 42-46 

Nic bylo lat wo go poznać . Muwca i publicysta po
ważny, nie umiał jednak swoim myślom w tej for
mie r; ak azywać przystępność, ubrać je w obrazy. 
Trzeba uyło dram atu, aby zajrzei· do jego d1.lszy , 
clrnrnatu napisanego czy przeżytego. 

To znaczy był rasowym pisarzem, nie mężem 

stanu , nie pr:::yu.ódcq. A przecież po wojnie właś ni e 
rola przy wódcy zabrała m1L tyle czasu. Ileż to raz y , 
w,lząc, jak bC'l'dzo p1zJtloczony jest tak zwaną „re
prezentacją" , ws pólc :::ułem mu , że nie ma cza su 1 a 
t warzeni e. Nie przeczył, ale i nie buntowal się. 
Jedną z cu·h, które u niego najbtLrdziej rzucały si ę 

w oczy, była skromność. Nie protestował przeci 
1wwym zaszczytnym obowiązkom, nie iżb~1 nie wie
dział, że są mu zawadą, ale że uważał za r<.ecz nu
t11rnl11q służyć swoją osobą wszędzie tam, gdzie 
okaże .~ię potrzebny . 

Czy wszędzie byl tak bardzo potrzebny? Wlas
niP dowodem tej skromności jest, że wszelkiej pracy 
mu zleconej dokonywał sum iennie i starannie , cz y 
!i yła bardzo ważna, czy tylko użyteczna . Ten dygni
wrz podejmował się wszelkiej pracy, czytał konkur
soice rękopisy, prowadził posiedzenia, przyjmował 

n1C'latw ych gości zagranicznych, przemawiał - to 
:: 11 aczy przedtem, z trudem 1 wysiłkiem pisał prze 
m riwienia, uczestniczył w nieskończonych posiedze-
11 i ach, posiedzeniach, posiedzeniach.„ 

Kiedyż miał czas na pisanie? Nie mam pojęcia. 

Znając siebie samego, wiedząc dobrze, że posiedze
nie nie t ylko zabiera te parę godzin, ale i zabija wenę 
pisarską na cały dzień - z podziwem i współczuciem 

myślę o nim. Może miał znne usposobienie? W kaz
dym razie pisał dużo, coraz więcej„. 

J . PutramenL: Wspomn1en1e o Leonie Kruczkowskim, „ Pr:!e 
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Były lo „pierwsze dnie woln.osc1". Co prawda 
nie przydarzyło s i ę to w małym n iemieck im miastecz
kn , ale czas b71 l mruej więcej ten sarn. Upojrnie spo
wodowane zwycięstwem nad faszyzmem - i Lroche 
niepewności, co z lą wo lnośc i ą zrobić i ·iaka o na 

będzie . · 
Spotkałem w te dnie Kruczkowsk iego (po ra z 

pierwszy w życiu) w podwarszawsk iej m iejscowo!:c i, 
która przez zniszczenie pra wdziwej stolicy naql e 
znalazła si.ę na. szczyc·e i cnlkiem n iezasłużeni<? . B yło 

ta Milanówku. 
W jakiejś knajpie milanowskiej, gdzie spoty

kało się wielu pisarzy i arty stów, których los niespo
dz iewan ie zagnał do tej niiej scowości letn iskowe j -
przy jednym ze stoli k ów u ?rzalem dwóch o fice~óic 
Armii Pol skiej. Jednym z t y ch ofir'erńw b11ł .Stanis
law Ryszard Dobrowolsk i. Przedstawił mnie swem1( 
towarzyszowi: był to Leon Kruczko w ski . 

Dąży l i ku Warszawie, w k tóre j jeszcze nie 
byli, i zaczęl i m ni e rozpytywać, jak tam j st. Ja sam 
bylem tylko raz w pogruchotane j stolicy, i to na 
piechotę . Niewiele mogłem im podać szczegółó w . 

Zauważyłem jednak jedno: Kruczkowsk i kie
rował się do Warszawy, z którq dotychczas słabo 

był związany, z uporem i pełnq wiedzą, zego chciał 
To mnie najbardziej uderzylo w t y m pierwszym 
spotkaniu. 

Gdy my nie bardzo wiedzieliśmy , co poczqć 

i jak się ustosunkować do „dyrekcji kolejowe.f' nu 
Pradze, on widział w niej realizację wszystkiego, 
o czym w tak gorącej formie pisał przed wojnq 
w wierszach, w broszurach politycznych i w znako
mitych powieściach, które ugruntowały jego wzięcie : 



w „Kordian i.e i chamie" i w „Pawich piórach". 

Już wtedy podziu:ż alem L eona Krucz k ow
ski ego ... 

Odt ą d te n podziw mnie nie opuszczał . Podzi
wiałem nie tylko głę b i ę, ale i kmiałość jego spo jrze 
n ia na zagadnienia polityczn i mora ln e. Oba ostat
ni e ,jego dram aty , bardzo niekonformistyczn e „Pier 
wsz11 dz i eń woln o ści" i „Sm i erć guberna tora" - po
t o i erdz ił.l./ u.e mn ie podziw dl a jego s taw ian ia otwar
cie najbardzie j wąt pl iv. y ch zagadn i <>ń . Sprawy wol
nofr i, wladzy , walki - największe zagad nie nia na
sze j epoki - poruszał on w sposób ;a:-:ny - i w spo
só b taki, jak sam je pojmował. P rzy puszczam , że by -
10 to dl a n iego n i ełatwe zadani e - i że pe wne pauzy 
w jego t w :rc zo 'c i wytłumaczyć można oporami wew
n ę trznymi i nie tylko wewnę trznymi , z jakimi dz iE' 
la swoje opracowywał.. . 

Ostatn i raz spotkałem Kru czkowsk iego w le 
rz n icy . Skrzyżowały się n asze krok i w przedsion ku . 
Zawallali.~1m; s ię oba j , czy pode jść do siebi , ale po
przestali.śmy na zwykłym ukłonie. 

Oba j nie ch ci e liśmy mówić o 1 ym, co spro wa
dza nas do tego m ie jsca : bi.Jl ro prat dzi u: y męski 

strach przed mówie ni em o cierpieniu. r choc iaż mie
lismy sob ie w 1 le do powiedze nia n i11ne tematy 
(było IO po jak ichś bardzo dr ob1WStkowyc/1 IW8Zljc/1 

n ie porozumieniach) , poprzes talż.~my na u;yminięczu 

s1ę z u~miechem, który ukrywał prawdziwe nasze 
11.CZUCŻCL. 

110.:<' to z lc>p ie j , że me zagadaliśm11 do s 1eb1e 
w~wczas, że rozstali.<im ~1 ię tak, „jak gdyby n1gd 11 
n ie" - oczµwiście n 1e myśląc ani przez eh wilę, że roz 
rn1 jamy się na za wsze. Obejrzałem się za ni m : wcho
dził do jakiego.~ gabinetu lekarskiego Lwardym kro 
kiem, z podniesioną gło wą. 

To byl bardzo mocny czlowzek , malo jest ta
kich jednolitych ludzi w naszych czasach . 

I. Iwaszkiewicz Leon Kruczkowski, „Przegląd Kulturalny" 
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