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R.OZMOWA Z LEONEM KRUCZKOWSKIM 

W sztuce mojej chodzi głównie o konflikt 
ideowo-moralny, między humanistycznymi, 
jednoczącymi uczuciami i dążeniami człowieka, 
a prawami historii, które są prawami walki, 
czyli prawami ostrych podziałów. Konflikty 
takie występują zwlaszcza w okresach wielkich 
historycznych starć narodów czy klas spo
łecznych. 

- Czy można zatem uważać, że wybór 
miejsca akcji - małe miasteczko w Niem
czech - jest sprawą przypadku? 

- W dużej mierze. Dramat „Pierwszego dnia 
wolności" można by bez większych zm.ian 
w tekście zlokalizować np. w okresie wojny 
domowej na obszarach Rosji. Obrałem jako 
miejsce akcji Niemcy pod koniec ubiegłej wojny 
po to, by móc się odwołać do powszechnej 
u widzów znajomości określonych niezbyt 
odległych realiów historycznych. 
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- Jak słyszałem, akcja sztuki oparta jest na 
autentycznym zdarzeniu, w którym Pan sam 
brał udział. Czy tak jest istotnie? 

- Tak. Po raz pierwszy bodaj w mej twór
czości nawiązałem do autentycznych wydarzeń, 
tych mianowicie, które sam przeżyłem bez
pośrednio po uwolnieniu naszego obozu jeńców 
przez I Armię Wojska Polskiego w lutym 1945 r. 
Był to właśnie incydent z rodziną niemieckiego 
lekarza w małym, opuszczonym przez ludność 
miasteczku w strefie przyfrontowej. Auten
tyczne jest również i to, że miasteczko zostało 
w pewnym momencie nagle i niespodziewanie 
otoczone przez ukrywające się w okolicznych 
lasach oddziały rozbitej dywizji SS-Waffen. 
Oczywiście, w sztuce mojej oba te zdarzenia 
zostały odpowiednio powiązane i rozwinięte, 
zmodyfikowane według artystycznej i ideowej 
koncepcji utworu. 

- Mimo wszystko jednak już to samo, że 
po raz trzeci sięga Pan w swej twórczości do 
tematu - proszę wybaczyć uproszczenie -
„niemieckiego", nasuwa myśl, że stało się to 
u Pana swego rodzaju obsesją. 

- Już powiedziałem, że w „Pierwszym dniu 
wolności" nie chodzi mi wcale o jakieś specy
ficznie niemieckie zagadnienia. Niezależnie jed
nak od tego chcę podkreślić, że problematyka 
„niemiecka" od wielu lat jest niezmiernie 
istotnym, składnikiem atmosfery politycznej 
i moralnej w Europie (co najmniej). Mamy na 
odcinku niemieckim do czynienia z jakimś 
szczególnym zagęszczeniem zagadnień, jakie 
nurtują i niepokoją ·wiele innych narodów. 
Warto tu wspomnieć, że i Sartre, podobnie jak 
wielu innych pisarzy zagranicznych, umiejsco
wił akcję swojej ostatniej sztuki „Uwięzieni 
w Altanie" na terenie Niemiec. 

A zatem życzymy udanej premiery, a raczej 
udanych premier we wszystkich miastach Pol
ski, a także w tych teatrach zagranicznych, 
w których „Pierwszy dzień wolności" będzie 
wystawiony. 
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Rozmowę przeprowadziła 

MARIA BŁASZCZYK (A Pi). 

WOLNOŚĆ - ALE JAKA? 

Kruczkowski w swej nowej sztuce porusza 
problem. który wielką falą uderzył w litera-
1urę współczesną. Problem przemocy, a więc 
i p1 nhlf'm wolności. Filozofowie, którzy prag
ną objaśnić świat, wpatrują się uważnie 
w ,. ()rogi wolności" i opisują je, sceptycznie, 
czasem przewrotnie. Ich obserwacje są pełne 
lęków. zastrzeżeń, poczucia bezsilności. Ich 
wnioski zamierzają do ugięcia się przed rzekomą 
niezmiennością zjawisk są nasycone pesy
mizmem. Relatywizm. Egzystencjalizm. Aż 
wreszcit> - - zmrok, postawa rozpaczy i bezna
d?.iejności. Lecz prócz filozofów upadku są 
filozofowie, którzy świat chcą zmienić. Krucz
kowski do nich należy, ich jest uczniem. Jego 
dzia~alnośt' w jakiejś cząstce zbliżała, zbliża 
nam tę zmianę. 

A w sztuce? 
Sztuka stawia pytania. Do odbiorcy należy 

odpowiedź. Sztuka może mu ją dać gotową, 
uszytą na miarę, nawet zapiętą na ostatni g~ik. 
Często wówczas przestaje być sztuką i przema
wia do odbiorców zobojętniałych, opornych jak 
dzieci przed kleikiem. Nie takie odpowiedzi są 
wa?:ne. Przez odbiór faktów, przez ich ideową 
i artystyczną wymowę pisarz wiedzie swego 
czyil'lnika, słuchacza, widza ku właściwej 
odpowiedzi. 

„Pierwszy dzień wolności" stawia pytania. 
Zasadnicze i może nawet najważniejsze. „Pierw
szy dzień wolności" koil.czy się wielkim znakiem 
zapytania. Trzeba więc cofnąć się do jego zało
żeń, do owej grupy oficerów, wyrwanych 
z obozu jP.nieckiego, którzy pewnego przed
wiosennego dnia zajęli na chwilową kwaterę 
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po.rzucone mieszkanie w wyludnionym mia
sleczku. 

Konfrontacje z pięcioletnim marzeniem, 
z pięcioletnimi snami? Nic nie jest jak być 
miało, jak być powinno, nic nie jest tak proste, 
:iak się wydawało w zamknięciu. Nawet ko
bieta - to tylko woskowa lalka, manekin ze 
sklepu z konfekcją, przypadkiem znaleziony. 
Za to próba spada od razu na największą miarę. 

Z grupy jeńców, wyzwolonych obrotem woj
ny, wyróżnia się Jan, dla którego problem wol
ności jest zarazem problemem wyboru. To wol
ność uświadomiona, wolność, którą czekać bę
dzie ciężkie doświadczenie dziś i jutro, ale która 
ostoi się, bo jest motorem świata. Michał, nim 
założy piwiarnię z ogródkiem, pójdzie najpierw 
na front, który jeszcze istnieje, przyspieszać 
zwycięstwo wyzwolenia. Hieronima wolność ma 
być życiem wspólnoty, społecznym podda
niem siq prawrnn, nawet gdy nie całkiem zro
zumiałe. Ale jest też wolność na codzień, 
powszednia, wolność Pawła, który rwie się do 
życia bujnego, pragnie powetować sobie, odrobić 
stracone za drutami lata - i wolność zwierzęca, 
użycia gdzi~ stę da, jak długo się da, jak 
tylko się da. 

I jest jeszcze wolność Anzelma, który ją 
zdobył dopiero w L)bozie, właśnie za kolczastym 
murem, wolny od rodziny, od obowiązków, po
grążony w .filozoficznej rozprawie, która na 
pewno jest licha. Fałs?:ywy święty - słusznie> 
odpędzany przez kolegów. 
Wolność zjadaczy chleba - to mała wolność, 

wolność anarchii - to fałszywa wolność, wol
ność gwałcicieli - to zła wolność, wolność 
Anzelma - to wolność głupia. Ale wolność 
Jana, który wie co czcze i jałowe, a co owocuje? 

Krur.zknwski konfrontuje ją okrutnie z ży
ciem. Z problemami, jakie życie stawia natych
miast i może nieraz jeszcze postawi przed Ja
nem. W promieniu „Pierwszego dnia wolności" 
zwycięzców stają i zwyciężeni. N aga lalka 
ożywa ciałem dwu dziewcząt, które w domu 
zajętym przez zdyscyplinowanych zwycięzców 
znajdą ochronę przed ludźmi, z których okieł-
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znanie prawidłami życia opadło. I prr:ed tymi 
dziewczętami problem wolności staje nagi i osta
teczny. 17-letnia Luzzi przed pustką, która 
w niej tkwi, schroni się w ramiona mężczyzny, 
potem innych mężczyzn. 19-letnia Inga„. tak, 
ta sprawa jest bardziej skomplikowana, iżby ją 
mogło określić stwierdzenie: zła wierpość złej 
sprawie. W decyzji Ingi waży historia i instynkt, 
nie tylko zło. I waży to wszystko, co, mówiąc 
najprościej, tworzy między ludźmi przepaść, 
narzuca im naturę wilczą. 

Ingę trzeba zabić. Natychmiast. Kto wykona 
wyrok? Jan? Jan! „Ale dlaczego pan„. dlaczego 
właśnie pan?" - kończy Luzzi tragicznym py
taniem. Odpowiem na to pytanie. Prawo wy
boru pociąga za sobą obowiązek odpowiedzial
ności. Za ów wybór, i za wiele innych praw, 
które daje. Bardzo wielka jest cena, którą Jan 
płaci za swą wolność. Ale to cena, dzięki której 
Jan może walczyć o wolność o taką wolność, 
w której nie będzie zwycięzców i zwyciężonych. 
.Tan - podkreśla Kruczkowski - „rzuca kara
bi.n na podłogę". Teatr też mocno eksponuje ów 
gest Jana. dzięki czemu sens ideowy decyzji 
Jana staje się jeszcze bardziej jasny. 

Sztuka Kruczkowskiego jest sztuką intelek
tualną, filozoficzną, aż kłębi się w niej od 
zwarć dyskusyjnych. Czy to znaczy, że jest 
niezbyt sceniczna , przeintelektualizowana, nad
miernie zagęszczona? Bynajmniej! Z wyjątkiem 
może wątku Anzelma, trochę sztucznie włączo
nego w surową konstrukcję sztuki, utwór trzy
ma w napięciu także od strony fabuły, w pełni 
dramatycznej, nieledwie sensacyjnej . Widz jest 
porwany i wzruszony, każdy widz. 

PO\vstaje pytanie: z jakim zjawiskiem arty
stycznym mamy do czynienia, i jakiego for
matu? Chciałbym uniknąć wielkich słów, wiel
kich liter, ale wydaje mi się, że odpowiedź i na 
to pytanie jest potrzebna. 

Leon Kruczkowski reprezentuje obecnie wo
bec świata dramaturgię zaangażowaną, drama
turgię komunistyczną. Jest to dramatopisarz, 
którego sztuki dają nie tylko świadectwo praw
dzie, ale i świadectwo socjalistycznego poglądu 
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na świat. W okresie przewartościowania war
tości, gdy obnażały się najróżniejsze braki i błę
dy, twórczość Kruczkowskiego nie utraciła 
swego znaczenia. „Odwety", „Nie1ncy", „Juliusz 
i Ethel", nawet pierwotna wersja słabszych 
„Odwiedzin" - to są sztuki, które pozostaną. 
„Pierwszy dzień wolności" jest nowym trium
fem pisarza. Scenicznym, artystycznym. Czy 
także ideowym? W moim najgłębszym przeko
naniu: tak. . 

Niemcy i Polacy w „Pierwszym dniu wol
ności" są synonimem spraw większych, bardziej 
ogólnych. Od pierwszych zdan, od pierwszych 
niemal słów, które padają w sztuce, widać, że 
decyduje zagadnienie postaw moralnych wobec 
problemu wolności, wykraczające daleko poza 
sferę osobistych wspomnień i h istoryczno
geograficznej lokalizacji. 

I jeszcze jedno: twórczość Kruczkowskiego 
\vyrasta z żeromszczyzny, miała więc swoje 
głębokie źródła, w rom antyzmie polskim. 
,.Kordian i cham"? Kruczkowski przeciwsta
\.Via się tradycji romantycznej jak Wyspiański 
i jak Wyspiański nie mógł się od niej wyzwolić, 
w jej tryby popadał. Nawet w „Niemcach" Ruth 
jest bohaterką romantyczną, o powiązaniach 
dalszych i bliższych z literaturą polską. „Pierw
szy dzień wolności" jest sztuką antyroman
tyczną. Jest sztuką racjonalistyczną. Jan to 
postać z rodu komunistów (choć komunistą nie 
jest), a straceńczy, pozornie patriotyczny i bo
haterski zryw Ingi zostaje zdemaskowany 
i obnażony do dna. 

Witamy wybitne dzielo polskiej literatury 
postępowej, socjalistycznej . 
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Z recenzji J. A. SZCZEPANSKIEGO 
w „Trybunie Ludu" /.. 12. XII. 1959 r. 

MAREK SADZEWICZ 

O F L A G 

W świetle literatury naukowej ubiegłej wojny 
każdy kto przebywał w obozie jeńców dłużej niż 
pół roku, ulegał nieodwołalnie tak zwanej „cho
robie drutów". 

U nas, w jenieckim żargonie to się nazywa 
ordynarnie: zajob. Różnego rodzaju bywają 
zajoby. Jeden uczy się dziesięciu na raz języków. 
Znam takiego, co doszedł już do chińszczyzny. 
Inny uczęszcza na wszystkie wykłady. A trzeba 
wiedzieć, że wykładów jest bez liku, i to 
z wszystkich możliwych dziedzin. Inny znów 
sam coś wykłada, z pojęciem, czy bez pojęcia. 
A inny po prostu i bez obwijania w bawełnę 
dostaje hyzia, idzie na druty i daje się tam 
zastrzelić ... 

Nie można wyjść za druty. Ale tu za drutami, 
panuje wolność. Tu żyj, jak chcesz, myśl , co 
chcesz, i jakie chcesz, wolno ci głosić prawdy. 
Staliśmy się społeczeństwem doskonałego anar
chizmu, który jest koroną cywilizacji.. Jesteśmy 
wolni od ciężaru pracy na chleb, od wysiłku 
walki o byt. Możemy wtedy osiągnąć najwięk
szą kulturalną płodność. Jak Grecy w złotym 
okresie, kiedy ciężar pracy spoczywał na nie
wolnikach ... Jesteśmy wolni od czołobitności, 
dawno już na barłogach pierwszych obozów 
przejściowych przeżyliśmy rewolucję. W burzli
wym zamęcie rozpaczy, zawodu, rozczarowania, 
gorzkiego krytycyzmu i zwątpienia, wzajemnej 
nienawiści i oskarżeń, upadły wszystkie hie
rarchie. Upadły autorytety ... Jesteśmy wolni od 
pozorów. Nikt ich bowiem utrzymać nie zdołał. 
Jesteśmy wobec siebie nadzy. Wolni i nadzy. 
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Umywalnia. Drzeworyt M. Stępnia 1943. 

Wiele napisano na temat uczuć więźnia, za 
którym zamknęły się drzwi celi. Ja poczułem 
radość samotności. Cisza zadzwoniła mi 
w uszach, cisza zakołysała marzeniami. Cztery 
brudne ściany. Drewniana prycza z siennikiem. 
Zakratowane okienko okryte żelaznym koszem. 
Dwa kroki wzdłuż. Półtora kroku wszerz. I ja 
sam. Sam. Sam. Sam. 

Usiadlem na pryczy, podciągnąłem kolana 
pod brodę. Czułem, jak wychodzi ze mnie, wsią
kając w ciepły mrok celi, mqczący, wieloletni, 
bolesny gwar, jak ropa z rany wsysana sączkiem 
z higroskopijnej waty. Ze skołatanych kości 
parował ból tysiącznych potrąceń, urazów, 
poszturchnięć, zadawanych dzień po dniu, od 
ranka do wieczora, w tłoku ludzi ocierają
cych się wciąż o siebie w męce przymusowego 
współżycia. Wszystkimi porami ulatniały się 
słowa, tysiące, dziesiątki tysięcy, miliony nie
potrzebnie wypowiedzianych słów. Jednostajne 
terkotanie jałowych dyskusji, szarych użerań, 
wytartych dowcipuszków i natrętnych pytań 
uchodziło, oddalało się, odbiegało i milkło. Czu
łem się bezpieczny i osłonięty opiekuńczymi 
ścianami więzienia przed inwazją, wdziera
jącą się codzień do obolałego, sponiewieranego 
mnie samego. 
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„.Tymczasem głód. Niecierpliwy, rozjuszony 
głód poobiedni. Jak chory ząb, niebacznie poru
szony, zaczyna rwać po długim okresie ćmie
nia. Natarczywe nieznośne pytanie. Kiedy? 
Kiedy wreszcie?! Kiedy wreszcie najem się 
do syta? Nie dziś nie jutro, może za rok, może 
za lata, może nigdy? Problem wojny to problem 
głodu. Wojna musi się skończyć, bo ja muszę 
jeść. Nie chcę umrzeć, dopóki nie najem się 
do syta. 

* * * 
... Profesor jest najszczęśliwszym człowiekiem 

w obozie. Tu dopiero poznał uroki życia. 
W cywilu żył w nędzy jako nauczyciel gim
nazjalny w małym miasteczku, obarczony żoną 
i siedmiorgiem dzieci. W domu żona ciosała mu 
kołki na głowie i dzieci poniewierały. W szkole 
rozwydrzone bąki grały mu na nosie. Ożenił się 
mając lat osiemnaście i nie nauczył się nawet 
tańczyć. Całe życie chodził w kieracie. Zaga
niany lekcjami nie miał czasu na czytanie i na 
pogłębianie swojej wiedzy, do czego popychały 
go zainteresowania intelektualne. Od kilkudzie
sięciu lat nie był w teatrze, beznadziejnie po
grzebany w swoim miasteczku. Dopiero tu, 
dopiero w obozie. Nikt nie ma pretensji o nic 
do profesora, nikt nie żąda pieniędzy, pracy 
zarobkowej. Jest przecież jeńcem. Jeszcze przy
sługują mu paczki. Nagle światy upragnionej 
wiedzy i kultury stanęły mu otworem. Stary 
profesor rad by połknąć wszystko Rzucił się na 
książki. Uczy się kilku języków, chodzi na 
wszelkie możliwe wykłady i odczyty. Sam wy
głasza prelekcje. Pożera prasę obozową ... Od
bywa przechadzki w towarzystwie praiwdziwych 
uczonych, prawdziwych artystów, pisarzy, mę
żów stanu. Ludzi, których nazwiska dolatywały 
niekiedy do jego szarej, małomiasteczkowej 
głuszy jak imiona bogów z innego wymiaru. 
Teraz spaceruje z nimi po jednej ścieżce i pro
wadzi dysputy sposobem perypatetycznym. Do
ipie~o tu! za drutami, objawiło mu się życie, 
Jakie byc mogło. Dlaczego tak późno ... 

Wyjątki z książki M. Sadzewicza „Oflag" 
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Trepy. Drzewory.t M. Stępień. 1943. 

Wiatr dech zapiera. Październik. 
Deszcz sma!.·u. 

Brudna chmura nad głową -
nieprzyjazna flaga. 

Szaro. źle. Nicość myśli i szaleństwo marzeń. 
Trzy lata. Trzy ze ściany zdarte kalendarze. 
Ach, iść! Móc iść w obszary! Móc na przełaj, 

w przestrzeń. 
Iść prosto, tuląc radość w płaszcz zmoczony 

deszczem. 
Gościńcami. Wśród lasów. Po brukach. 

Przez mosty. 
Iść. Wdychać oddech świata namiętny i ostry. 
Iść. I w dzień, ciężko jak podróżny w jukach, 
Stanąć w milczeniu u drzwi Twoich. -

I - zapukać. 

LEON KRUCZKOWSKI 

Gr. Born Oflag II D. 

Zeszyt 2 z „listów do żony". 

Reprodukowane w programie drzeworyty pocho
dzą z wydanego w r. 1943 przez Obóz Jeńców w 
W oldenbergu-Oflag Il c, (staraniem Polskiej Y.M.C.A.) 
bibliofilskiego „druku". (teksty wpisywano ręcznie). 
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