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Premiera X 79 

Janusz Krasiński (ur. 1928 r.) debiutował w 1956 roku jako poeta. Potem sięgnął po formy 

prozatorskie, i wydal kilka powieści , tomów opowiadań i reportaży. Za powieść „Wózek" otrzymał 

nagrodę im. Piętaka. Jest również autorem sztuk scenicznych, w idowisk teatralnych i słuchowisk 

radiowych. 

Bohaterami sztuk Krasińskiego są na ogół ludzie przeciętni, pozornie nie wyróżniający się niczym 

ze swego otoczenia. Nie są to silne charaktery, ani wybitne indywidualno · ci. Jednak walka - ponad 

siły i nie do wygrania - jaką toczą ze światem przybiera często wymiar heroiczny. Swiat, w którym 

żyją osacza człowieka chaotycznym tokiem zdarzeń, wikła w sytuacje zagrażające bezpieczeństwu 

i życiu. Zmusza do obrony swej egzystencji, do podjęcia nierównego zmagania z układem zdarze1i., za 

który człowiek nie ponosi odpowiedz ialności. W wielu u t worach Krasińskiego tym nadrzędnym ukła

dem uzależniania , skazu jącym człowieka na bezsilność jest historia. Sytuac ję zagrożenia spowodować 

może jednak także konieczność życiowa bądź ślepy przypadek. Krasiński nie stawia pytań o zakres 

„winy" swych bohater ów , nie próbu je ocen iać ich postępowania, int r suje go sa ma sytuacja człowieka 

przegranego. W „Czapie" rezygnuje z r oz az nia psychologicznych aspektów zbr odni i moralnej 

kwalif ikac ji tego czynu na rzecz chłodnej - wydawałoby się , obserwacji ludzi, na których ciąży wyrok 

śmierci. Sama zbrodnia znalazła się więc poza polem obserwac ji autora, podobnie jak problem winy 

i kary. Dramat ten ujawnia jak w ekstremalnych warunkach działać może mechanizm najsilniejszego 

z ludzkich instynktów, mstynkt obt'ony życia. 

Twórczość dramaturgiczną Krasińskiego cechuje nasycenie realiami, spiętrzenie konkretu prow a

dzące do niezwykłe j kondensacji obrazu przeQ.stawionych zdarzeń. Dostosowana do wymogów współczes

nego teatru forma tych sztuk przełamuje jednak konwencj ę dramatu realistycznego. Od r ealistycznego 

toku zdarzeń i wnikliwych analiz psychologicznych doch odzi Krasiński do ujęć metaforycznych, do 

parabolizacji przedstawion ego świata. 

Sensacyjna intryga, operowanie niespodzianką i zaskoczeniem, umiejętnie dozowane napięc ie 

dramatyczne, wreszcie naturalny dialog to najważniejsze walory dramaturgii, która zdobywała uznanie 

w Polsce a także za granicą. 
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