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JANUSZ KRASIŃSKI urodził 
się 5.Vll.1928 r. w Warszawie. 
W czasie okupacji żołnierz AK 
i uczestnik Powstania Warszaws
kiego. Po upadku powstania był 
więziony w hitlerowskich obozach 
koncentracyjnych. Po wyzwoleniu 
z obozu przebywał w amerykai1s
kiej strefie okupacyjnej. W 1947 
roku wrócił do kraju. Przez sze
reg lat by! więziony - w 1956 r. 
zrehabilitowany. W więzieniu 
zaczął pisać. Debiutował na la-
111ach pisma „Po prostu" wierszem 
pt. „Karuzela". Następnie roz
począł pracę prozatorską i pu
blicystyczną. W 1959 roku wy
chodzi jego pierwsza powieść pt. 
„Haracz szarego dnia". Zbiór re
portaży - „Pierwszy rejs białej 
Marianny" (1960) otrzymał nagrodę 
KC ZMS, Wydawnictwa .,Iskry" 
i „Sztandaru Młodych". Kolejne 
książki Krasiliskiego, to: „Jakie 
wielkie słońce" (opowiadania -
1962), „Trzeci horyzont'' (repor
taże - 1964), „Wózek" - powieść 
1966). W 1967 roku Krasiliski za 
powieść „Wózek" otrzymał na
grodę im. Piętaka. W 1968 r. 
autor „czapy" wydał tom opo
wiadań pt. „Skarga". 

Janusz Krasiliski jest twórcą 
wielokrotnie nagradzanych słu
chowisk radiowych i telewizyj
nych. Wiele z nich, po przerób
kach autorskich, z powodzeniem 
zagrały również teatry drama
ty,czne. Oto one: „Kwatery" 
(o tragedii AL-owskiego odd•iału 
p.utyzanckiego wymordowanego 
z zasadzki przez bandę NSZ
towską Igły). „Czapa" (realis
tyczne odtworzenie groteskowo
kryminalnej sytuacji skazaliców -
morderców, którzy usiłują odwlec 
wyrok śmierci, wykorzystując do 
tego mechanizm sprawiedliwości 
sądowej jako doskonałą, bo pro
ceduralną formę zwłoki);„ Wkrótce 
nadejdą bracia" (problem podzie
mia politycznego po roku 1945, 
ujętego w kategoriach dramatu 
psychologicznego); „Filip z praw
dą w oczach" (groteska obycza
jowa, wykorzystująca doświad
czenia teatru ludowego i morali
tetowy charakter sztuk Brechta; 
pokazuje w tej sztuce pisarz 
problemy małego miasteczka 
w krzywym zwierciadle groteski 
i absurdalnego humoru). 



REALIZM 
I POZORY ABSURDU 

KLOSSOWICZ: Wydaje mi się, że w pańs

kiej twórczości dramatycznej raczej nie bo
hater sztuki, jego charaktEr, jego sposób dzia
łania jest najistotniejszy, ale że jednak pan 
należy do tych dramaturgów, dla których pod
stawową .rzeczą jest to, co się dzieje pomiędzy 
postaciami, co stanowi o całości konstrukcji, 
o ogólnej wymowie dramatu. Nie zależy panu 
w pierwszym rzędzie na budowaniu jakichś 

postaci, ale na zbudowaniu sztuki. I to co się 

tam pomiędzy postaciami dzieje - jest waż
niejsze albo co najmniej równ.ie ważne. Sądzę 
również, że obecnie znalazł pan - zarówno 
w „Wkrótce nadejdą bracia", jak i w „Filipie" 
czy w „Czapie" - jakąś własną fOO"mułę dra
matyczną. Formułę bardzo interesującą, zwłasz
cza na tle obecnych prądów, czy modnych po
szukiwań, nazwałbym ją dramaturgią pozornego 
absurdu. Polega ona na zastosowaniu techniki 
pisarskiej zapożyczonej z teatru absu·rdu -
po to, aby ją zdemaskować. To znaczy, wyko
rzystać wszystkie możliwości jakie ona daje, 
ale równocześnie zastosować ją tak, żeby prze
kazać pewne treści realistyczne. Absurd nie 
jest treścią pana sztuk, ale jest ich techniką, 

sposobem pisania. Czy pan się ze mną zgadza?. 
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KRASIŃSKI: Uważam się również za autora 
lego sformułowania. Chcąc określić to, co robię, 
do czego zmierzam, poszukiwałem jakiejś nazwy 
i najbadziej pasowało mi właśnie - pozorny 
absurd. W „Filipie z prawdą w oczach" za
cząłem rozumieć na czym on polega. Barrdziej 
rozwinąłem go w „Czapie". potem robiłem to 
już w .,Braciach" z całą świadomością. Zawsze 
miałem do wyboru dwa sposoby zakomuniko
wania o jakiejś sprawie. Powiedzieć rzecz 
wprost, lub też wywlekając na lewą stronc; całą 
sytuację. Na przykład, w „Braciach" jc>st scena, 
kiedy Kolekcjoner ma zakomunikować Adzie, 
kim właściwie jest, skąd się znalazł i co robi. 
Najprościej byłoby opowiedzieć jej, że przy
szedł ukrywać się, że udaje, że siedzi w wię

zieniu, że ścigają go z jednej i z drugiej strony. 
Eciga go jego nielegalna organizacja, a on jako 
członek tej właśnie organizacji podziemnej jest 
narażony na inwigilację ze strony władz bezpie
czeństwa. Ale jak on ma to zakomunikować?. 
Powiedzic>ć tak ot, wprost, to mi nie przecho
dz.iło przez usta. Trzeba było coś wymyślić, 

stanąć na głowie, żeby to zakomunikować 
w sposób bardziej przewrotny. Kolekcjoner 
mówi tam: „Widzi pani, bo tak naprawdę ... 

to ja jestem w więzieniu ... ", ale nie wyjaśnia 

że jest to tylko udawanie, nic mówi, że wy
syła fałszywe grypsy, po to, żeby ukryć się 

przed swoimi kolegami z podziemnej organi
zacji. Zarówno Ada, jak i widzowie dopiero 
póż.niej zrozumieją na czym polega sens jego 

wypowiedzi. 

KLOSSOWICZ: Mówimy tutaj o konkretnym 
wyborze techniki dramaturgicznej, którego pan 
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dokonał. Zgodnie nazwaliśmy ją techniką po
zornego absurdu. Ale wiadomo przecież, że 

teatr absurdu to ogromny temat, ogromny wo
rek gdzie kryje się bardzo wiele nazwisk, 
zarówno z polskiej jak i z obcej literatury. 
Jacy dramaturgowie byli dla pana tutaj wzo
rem, z jakich utworów czerpał pan inspirac.ię 

dla swojej własnej techniki dramaturgicznej?. 

KRASIŃSKI: Wiem, że wielokrotnie pisano, 
zwłaszcza przy „Czapie", że nawiązuję do 
Pintera. Naprawdę obejrzałem Pintera dopiero 
po napisaniu „Czapy". Nie wiem, czy mogę 

powiedzieć, co było dla mnie inspiracją. Obej
rzałem większość tego, co w teatrach grano 
w Warszawie i mogę tylko powiedzieć o paru 
swoich ulubionych sztukach. Na pewno będzie 
to „Wizyta starszej pani" Di.irrenmatta, 
i Becketta „Czekając na Godota". Obejrzałem 

wiele sztuk i jakoś nie mogłem siebie nigdzie 
znależć. Tak samo zresztą nie mogłem siebie 
znaleźć i w „Wizycie starszej pani", przecież 

jest to inne od tego, co ja sam robię. Jedna 
z najbardziej biiskich mi sztuk, to stosunkowo 
niedawno obejrzana przeze mnie w Teat.rze 
Kameralnym „Noc Iguany" Tennesee Wiliamsa. 
KŁOSSOWICZ: To bardzo interesujące, bo 

przecież Tennessee Williams reprezentuje coś 

zupełnie innego niż teatr absurdu, o którym 
tutaj mówiliśmy. Jest to raczej rodzaj brutal
nego realizmu, czasem już tak manierycznego 
czy wynaturzonego, że doprowadzonego do 
jakiejś krai1cowości wychodzącej poza realizm, 
poza naturalizm. Ale mnie się wydaje, że pan 
w swoich sztukach dokonuje czegoś innego 
niż Wiliams. Wiliams potęguje, aż do wyna
turzenia, realistyczną scenerię, realistyczne zda
rzenia, natomiast u pana proces wygląda od-
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wrotnie, u pana mamy do czynienia z jakimiś 
sytuacjami, które przez cały czas oglądania 

sztuki wydają się całkowicie absurdalne, wy
myślone, sztuczne. Przypomina to nie t:vlko 
Pintera, ale i Ionesco. Dopiero na końcu nastę
puje zdemaskowanie całego tego sztafażu i oka
zuje się, że sytuacja, która przez cały czas wy
dawała się absu.rdalna, jest sytuacją zupełnie 
realistyczną. ( ... ) 

KRASIŃSKI: Powiem tak . Chciałbym napisać 
taką sztukę, jak „Noc Iguany", ale kiedy próbu
ję po prostu mi tak nie wychodzi. Nie umiem 
tak napisać. I wtedy staję wobec problemu 
jak to zrobić. Zaczynam szukać zupełnie innych 
środków, ale punkt wyjścia do tego co piszę 

jest realistyczny, a więc bliski na przykład 

właśnie Williamsowi. Chciałbym być bardzo 
bliski rzeczywistości, bardzo osadzony w re
aliżmie, natomiast kiedy zabieram się do reali
zowania tego, co zamierzam, braknie mi środ
ków albo środki, którymi operuję wydają mi 
się zbyt wyświechtane. Kiedy mi to tak spod 
pióra wychodzi i widzę, że jest nie do przy
jęcia, wtedy szukam czegoś, co by mi pozwoliło 
całą sytuację odwrócić. Pozostaję jednak i wtedy 
nadal realistą . To jest dla mnie najważ

niejsze. ( ... ) 

Przedruk fragmentów rozmowy Jana 
Klossowicza z Januszem Krasińskim, zamiesz
czonej w „Dialogu", 1969, nr 7. 
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