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Rozmowa Ireny Delmar z Krzysztofem 
Choińskim, autorem sztuki „Karczma”
Irena Delmar: Dlaczego „Karcz

ma”? Skąd ten pomysł?
Krzysztof Choiński: — „Karcz

ma” zrodziła się z refleksji nad 
przeszłością Polski i niepokoju o 
jej przyszłość. Świadomie wybra
łem najczarniejszy moment — ku 
przestrodze i równocześnie dla 
przypomnienia, że wbrew intencjom 
wrogów potrafiliśmy uniknąć sto
czenia się w ostateczny niebyt. 
Wspomniany wyżej niepokój skrys
talizował się w końcu lat 70-tych. 
Wiosną 1980 roku sztuka była goto
wa, ale przeleżała rok w szufladzie 
i dopiero życzliwe zainteresowanie 
Jana Skotnickiego, ówczesnego 
dyrektora teatru w Płocku, umoż
liwiło prapremierę. Jak powstał 
sam pomysł? Nie umiem dokładnie 
powiedzieć — w każdym razie z 
całą pewnością punktem wyjścia 
było słynne porównanie Polski z 
czasów saskich do „karczmy zajezd
nej” , do której każdy wchodzi jak 
chce i kiedy chce.

— Jakie zagadnienia naj bardziej 
Pana interesują w twórczości drama
tycznej?

— Nie ma zagadnień, które cie
szyłyby się moim wyłącznym zain
teresowaniem jako dramaturga.

— Kiedy i dlaczego zaczął Pan 
pisać?

— Pisać zacząłem w 1959 roku, 
ale cztery powstałe wówczas opo
wiadania nie znalazły laski w oczach 
redakcji pisma studenckiego i do 
tej pory leżą w szufladzie. Dopiero

w roku 1961 przyszła kolej na „Kru
cjatę”, która otrzymała I nagrodę 
na konkursie debiutów dramatur
gicznych Teatru „Ateneum”.

— Jakie są Pańskie piany twórcze? 
• — Plany twórcze mam bardzo

Krzysztof Choiński
szerokie, ale trudno mi o nich mó
wić w sytuacji, która prawie unie
możliwia pisarzowi uprawianie za
wodu. Jeżeli wszystko ułoży się 
jako-tako, mam zamiar napisać 
sztukę o teatrze.

— Co Pan robi? Proszę powiedzieć 
coś o sobie.

— Pracuję w Instytucie Romams- 
tyki Uniwersytetu Warszawskiego,

gdzie wykładam historię Francji i 
kultury francuskiej. Pełnię też funk-_ 
cję Sekretarza Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 
Należę do polskiego PEN-Clubu i
m .

— Jakie realizacje Pańskich sztuk 
najbardziej podobały się Panu, 
zrobiy na Panu nąjwiększe wrażenie?

— Z realizacji moich sztuk mile 
wspominam premierę „Krucjaty”, 
wyreżyserowanej przez Jana Brat
kowskiego (1962 rok) i „Nocnej opo
wieści” w reżyserii Janusza War
mińskiego (1964 rok). Jednak najser
deczniej i najgoręcej wbiły mi się w 
pamięć dwie premiery „Karczmy”: 
płocka — Jana Skotnickiego (1981) i 
legnicka, mojej żony Alicji Choińskiej 
(1987). Niestety oba te przedstawie
nia zostały z przyczyn politycznych 
pramiczane i lawnęśrtnir stemmne.

— Dziękuję bardzo Panu za roz
mowę — życząc sukcesów w Pańs
kiej pracy.___________

Urodzony w Lublinie, w 1940 
roku. Debiutował w r. 1961 sztuką 
„JCrucjata" (I nagroda w Konkur
sie Debiutów Dramaturgicznych 
Teatru Ateneum). Autor sztuk 
teatralnych (,J4ocna opowieść", 
. fo d  nieobecność", „Otwórz drzwi", 
.JCarczma", .Jiardzo dyplomatycz- 
czny obiad") granych w kraju i za 
granicą oraz słuchowisk radiowych i 
widowisk telewizyjnych. Odr.  1965 
pracuje w Instytucie Romanistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego. Czło
nek ITI. •


