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Janusz Krasiński: 

„.Oczywiście brzmi to trochę niepoważnie, ale chyba 
zawsze nosiłem się z zamiarem pisania dramatu 
w ogóle, skoro dawno temu już po wojnie zdecydowa
łem się napisać coś w rodzaju sztuki i wystawić ją 
przy pomocy sił zupełnie amatorskich. Byłem sam 
autorem, reżyserem, a nawet scenografem. To takie 
młodzieńcze wspomnienia. Natomiast mówiąc serio: 
przede wszystkim uważam się za prozaika, i naprawdę 
debiutowałem w prozie. Napisałem parę książek i do
piero wtedy zacząłem próbować form zbliżonych do 
dramatu. Pierwszym, decydującym momentem był 

kontakt z Polskim Radiem. Jeden z kolegów prozaików, 
który zawiadywał tam działem dramaturgii namówił 
mnie, ·żebym napisał słuchowisko. Trochę niepoważnie 
zrazu do tego podchodziłem, wydawało mi się, że dla 
Radia można pisać „lewą nogą". Toteż popełniłem coś 
takiego, do czego bym się dzisiaj nie przyznał. Zanio
słem to jako próbkę i wtedy kolega ujął mnie tym, że 
tekst odrzucił. Pomyślałem wówczas, że chyba w Radio 
dramat traktują również poważnie i po raz drugi 
przystąpiłem do próby napisania słuchowiska. Nie było 
to od razu słuchowisko oryginalne. Uzgodniliśmy, że 

spróbuję najpierw adaptacji własnych opowiadań. Jak 
widać więc początki mojej dramaturgii wywodzą się 

bezpośrednio z prozy. Zresztą, chyba udały mi się te 
słuchowiska. Muszę jednak powiedzieć, że nie miały 
one wiele wspólnego z dramatem. Były to raczej roz
pisane na dialog opowiadania, nie będące jeszcze 
jakimiś formami dramatu, ale stanowiące jak gdyby 
pewne rozrzedzenie formy prozatorskiej .. . 

„.„Czapa" była pisana rzeczywiście dla radia. Ale tu 
już jest pewna różnica. Otrzymałem zamówienie na 
słuchowisko stereofoniczne. Zauważa pan stopniowa
nie? Bo pomalutku przechodzimy do teatru. Otóż jest 
tu niewysoki szczebel - mianowicie sł~chowisko 

stereofoniczne. Musiałem tam rozegrać nową sprawę. 
Chodziło o to, że słuchowisko stereofoniczne dzieje się 
w rozbudowanej przestrzeni dźwiękowej. Rozróżnia się 
tam kierunek, z którego dochodzą dźwięki, tego w słu
chowisku normalnym nie ma. Cały pomysł sztuki 
polegał na tym, żeby napisać coś takiego, żeby mieć 
dźwięk raz z jednej, raz z drugiej strony. Gorączkowo 
poszukiwałem tematu, żeby dopasować go do formy, 
której ode mnie wymagano. I znalazłem ten temat 
w „Czapie"; pośrodku cela, w której się odbywa cały 
spektakl, a po dwóch stronach inne cele, w których 
też się coś dzieje. Pukanie z lewej strony oznacza życie, 
pukanie z prawej - śmierć. Doszły do tego jeszcze 
pomysły dotyczące przestrzennego rozgrywania akcji 
dziejącej się w środkowej celi. Takie, jak np. scena 
zaimprowizowanego seansu spirytystycznego, w której 
blaszana miska przesuwa się stukając w różnych miej
scach po stole. To już była zabawa prawie zupełnie 
teatralna •.. 

... Przejście do teatru, do formy już pełnej, było dla 
mnie na pewno wyzwoleniem. Albo może raczej do
pełnieniem. Oczywiście wiążą się z tym trudności. Naj
większą, jaką musiałem pokonać, było utrzymanie 
w napięciu, przez sam dialog i „dzianie się" - bez 
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Pr zQ.J.~ta.wia.m"ł autora.: 

Janusz Krasiński ur. 5.VII.1928 r. w Warsza
wie. W okresie okupacji żołnierz AK, w latach 
1944-45 więzień hitlerowskich obozów koncen
tracyjnych. Debiutował w 1956 r. na łamach 
„Po prostu" jako poeta. Otrzymał w 1967 r . 
nagrodę im. Piętaka za powieść „Wózek". Pro·· 
zaik, reportażysta, autor sztuk scenicznych 
(m.in.: „Czapa", „Kwatery", „Wkrótce nadejdą 
bracia", „Filip z prawdą w oczach", „Śniadanie 
u Desdemony"), widowisk telewizyjnych i słu
chowisk radiowych. 

-..--.----------------------~ 

rozwadniania - długiej, dłuższej niż w słuchowisku , 

sceny dramatu. W telewizji i w radio mogłem sobie 
pozwalać na krótkie, rwane scenki - tu sprawa przed
stawiała się inaczej ... 

... Chcąc określić to, co robię, do czego zmierzam, 
poszukiwałem jakiejś nazwy i najbardziej pasowało mi 
właśnie - pozorny absurd. W „Filipie z prawdą 

w oczach" zacząłem rozumieć na czym on polega. Bar
dzie j rozwinąłem go w „Czapie", potem robiłem to ju.l 
w „Braciach" z całą świadomością. Zawsze miałem do 
wyboru dwa sposoby zakomunikowania o jakiejś spra
wie. Powiedzieć rzecz wprost, lub też wywl~kając n'il 
lewą stronę całą sytuację ... 

... 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 Warsza
wie, i mogę tylko powiedzieć o paru swoich ulubionych 
sztukach. Na pewno będzie to „Wizyta starszej pani" 
Di.irrenmatta i Becketta „Czekając na Godota". Obej
rzałem wiele sztuk i jakoś nie mogłem siebie nigdzie 
znaleźć. 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 bliskich mi sztuk, 
to stosunkowo niedawno obejrzana przeze mnie w Te
atrze Kameralnym „Noc iguany" Tennessee Wiliamsa .. 

... Chciałbym być bardzo bliski rzeczywistości, bar
dzo osadzony w realizmie, natomiast kiedy zabieram 
się do realizowania tego, co zamierzam, braknie mi 
środków albo środki, którymi operuję, wydaj~ mi się 
zbyt wyświechtane. Kiedy mi to tak spod pióra wy
chodzi i widzę, że jest nie do przyjęcia, wtedy szukam 

czegoś, co by mi pozwoliło całą sytuację odwrócić. 
Pozostaję jednak i wtedy realistą. To jest dla mnie 
najważniejsze. A reszta... to są tylko zabawy po to, 
żeby pióro chciało się poruszać po papierze ... 

... Uważam, że odnosząc treść tych sztuk bezpośre
dnio do życia współczesnego poszlibyśmy trochę fał

szywym tropem. Ja bym chciał raczej odnieść tematykę 
moich sztuk do człowieka w ogóle, tzn. pokazać jaki 
człowiek jest, jakim jest dla drugiego człowieka w 
sytuacjach krańcowych, jakim może być, a to chyba 
będzie zawsze aktualne i współczesne ... 

... Tematyki się nie wybiera. Tematyka narzuca się 
sama. Jeśli chodzi o mnie staram się zawsze wypowia
dać to co tkwi we mnie najgłębiej. Sięgać do wyda
rzeń, które najbardziej wyryły mi się w pamięci. 

Z nich kreuję utwór i z nich wyprowadzam to, co mam 
do powiedzenia o świecie. Przede wszystkim jednak 
kreuję bohatera. Moją największą troską jest to, żeby 
był on współczesny. Ale współczesny, to wcale nie 
musi znaczyć, że występujący we współczesnym dra
macie. Wystarczy, że będzie zachowywał się tak, jak 
współczesny człowiek sądzi, 1że sam zachowywałby się 
w jego sytuacji. Podobno w średniowieczu ludzie 
chętnie okazywali swoje uczucia wybuchami płaczu. 

Amerykanie najchętniej okazują je przy pomocy żucia 
gumy. Moi bohaterowie ukrywają swoje uczucia pod 
płaszczykiem ironii lub właśnie pozornie absurdalnego 
żartu. A co ich łączy z teraźniejszością? Chyba to 
samo co Jantara z „Kwater" ze starą Chojnowską 

z „Filipa", który jest już przecież sztuką całkowicie 
współczesną, a mianowicie - stan zagrożenia ... 

... Myślę, że dramaty, które napiszę, będę przystoso
wywał dla radia i telewizji. Natomiast nie mam za
miaru zakładać sobie, że będę próbował szukać formy, 
która byłaby uniwersalna. Wydaje mi się to absurdem, 
i to nie pozornym. Będę się starał specjalizować 

w kierunku teatru. Myślę bowiem, że teatr jest pod
stawowym warsztatem dla wszystkich środków maso
wei:o przekazu. I chyba będzie nim zawsze . 

Rozmowy o dramacie, Dialog 7/1969 
Fragmenty. 
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DOZA SCEllA 

Tadeusz Różewicz 

KARTOTEKA 
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ŚMIERĆ GUBERNATORA 

Molier 

ŚWIĘTOSZEK 
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SŁOWO O JAKUBIE SZELI 

Kasa teatru czynna codziennie 
od czwartku do niedzieli 

w godz. 10-12 i 17-19 tel. 34-76 
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Dział Organizacji Widowni 

w godz. 8-15 tel. 34-76 
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