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Z notatnika 

Il ramaturgia naszych czasów - czymże 

· na być powinna? Czy nie sztuką 

prowadzenia s p o r u, sporu ideowo
-moralnego między humanistycznymi, j e 
d n o c z ą c y m i uczuciami człowieka, 

a prawami historii, które są prawami wal
ki czyli prawami ostrych podz iałów ? 
Aj śli tak, to co powinno być - w drama
turgii - „metodą" t ego sporu? Myślę, że 

r;rzede wszystkim wynalazczość s y t u a -
c y j n a. Chodzi o sytuacje takie, w któ
rych uczciwi, ideowi ludzie stają naprze
ciw siebie jako przeciwnicy i spostrze ają 
nagle, że są nieuchr onnie kaza · je 
na zadanie, dr i na odeb 
litycznego, 
fiz nego 

cli' . 

W moim scenopisarstwie najczęściej 

(w „Odwetach", w „Niemcach", w „Pierw
szym dniu wolności") niepokoją mnie ta
kie właśnie zdarzenia ideowo-moralne. Są 
to zdarzenie o wiele częstsze niż się wy
daje - właśnie w okresach wielkich kon
fliktów zbiorowych : wojny, rewolucji, kie
dy prawa historii działają najpowszechniej 
i najbardziej dramatycznie. Są to zdarze
nia o wiele głębiej obnażające naturę ludz
kich sporów niż to jest możliwe w star
ciach, w k tórych przeciwnicy nie widzą 
swoich twarzy, lecz jedynie barwy swoich 
znaków. 

Nie chcę przez to powiedzieć, że barwy 



nie mają znaczenia. Od lat ukochałem 

jeden określony kolor. Rzecz przec1ez 
w tym, że właśnie najbardziej jednocząca 
ideologia zaczynać musi od ostrego zaryso
wania podziałów. Dopóki jednak „po dru
giej stronie" stoi postać bez twarzy, albo 
z maską kanalii - nie ma jeszcze mie · 
na d r a m a t, tzn. na coś więc 

zdarzenie fizyczne. 

Wielki spór ideowo-moralny na zych 
czasów jako materia dla wspólc snej dra
maturgii zakładać musi nie t ko sprze
czne racje, ale i ludzkie obr 

* S lowo w o 1 n o ś ć -- czyż 

sporze naszych czasów n· 
jednym 'ze slów najczęściej 

znaczniej używanych? 

Cóż, że samotne, odosobnione p 
mania tej prawidłowości skaza 
klęskę? Jest to ten rodzaj„~~!.t.....K 

torują drogę zwycięstwu. 

Kiedy piętnaście lat temu od 
wolność, już na jej progu d 
się, że ma ona swoją drugą, 
twarz - odwróconą od 
w ciemność. A pote 
walem się o tym codzi 

N a sza wiedza o 
niala - i zupełnie 

Li.stopad 1959 

Pierwszy Dzień Wolności 
w 

c owiek prymitywny, zadowalający się smakiem 
z obywania (chcieć, to móc) i konsumowania 

arów życia. Michała złamały nieszczęścia, nie 
ragnie wiele więcej niż odda nia się czemuś 

'ę „cząstką, zupełnie małą 

est typem a ktywnym, wład
(o ile 



cego za wszelką cenę do praktycznej ochrony 
interesów grupy, wspólnoty. A Jan? Odłóżmy 
na razie tę charakterystykę - już przed jego 
„zaformułkowaniem" można zaryzykować ogól
niejszy wniosek: te charakterystyki modelowane 
są bardziej na dzisiejszość niż na historię. Na 
dramat poniekąd historyczny nakłada się migot-
liwie plan współczesny. 

Przez 3 akty sztuki przerzucamy się w dwie 
sytuacje - obydwie krańcowe, obydwie elemen 
tarne: w „złotą wolność" pasa przyfrontowego, 
w którym nie rządzi n ikt, i w śmiertelne zagro-
żenie przez niespodziewany manewr rozbitego 
wroga. Próbie ·ych dwóch elementarnych sytua-

~--;~~~~~~;:t;:~;;~ la jeńców wy-

ci „coś, 

włas e życie" - tym czymś ma być uratowanie 
dwóch dziewcząt przed brutalnymi uprawnie~ 

niami zwycięzców - tylko tę rozsypkę przyspie-
szy i uwyraźni. Wolność obnaża swoje inne, ł 
egzystencjalne oblicze. Problematu wolności nie 
określają bowiem indywidualne wybory jedynie 
wobec życia zbiorowego - również wobec tego 
co je na odmienny sposób określa; wobec nie
ubłaganej zatraty, wobec urody świata, wobec 
„ewig Weibliche" („wiecznej kobiecości"). Zagro-
żenie życia przywraca na powrót utraconą soli
darność; w niej mieści się i triumf Hieronima, 
i poświęcenie Pawła, i strzał Jana. 

Dramaty Kruczkowskiego dały dotąd dwie 
wielkie, spontaniczne, wymykające się wszelkim 
for ułkom, kreacje: to Ruth z „Niemców" i Jan 

dnia olności". Jan jest postacią 
..:::::J~t>dktl....,ffi~Qęb;.i:ali~ iwnym 

19!łł4Ml't;--elff1owa w sobie 
losem i instynkt spo

rnie potrzebę „wspólnego 
ogniska" i przewrotność historii. To postać na 
wskroś współczesna, doświadczona cierpką nie
współmiernością intencji i wyniku czynu. Dzięki 

niej do widzianej z zewnątrz biografii tego pi
sarstwa - obok dylematu słowa i czynu - przy
był nowy rys: tragizmu czynu. 

(Fragmenty szkicu pt. „Wokół d ra m a tów 
"Kruczkowskiego". „Dialog" nr 11, 1959 r.) 

TADEUSZ DREWNOWSKI 



T w6rczoi>ć 
.f.aona. 7<ruczkow f)hiaqo 

Już w swym wczesny m, ale przelomowym dla 
p olskiej l iteratury dziele - w „Kordianie 
i chami e", w którym dokonal rewizji trady-

cyjny ch pojęć narodowych i patriotycznych 
w imię nowego spojrzenia na historię naszych 
w alk o niepodleglość poprzez pryzmat świado
mości klasowej - zawarl Kruczkowski szereg 
zasadniczych probl emów, które rozwinąl później 
w swoich dalszych utworach powieściowych 
i dramatycznych. Niezależnie więc od epoki czy 
k raj u , w k tórym toczy się akcja jego utworów, 
problematykę tę sprowadzić można do następu
jących punktów: socjal izm i w alka klas, inter
n acj onalizm i patriotyzm, potępienie burżuazji 
i f aszyzmu oraz humanizm socjalistyczny r ozsze
r zony w konsekwencj'i również o ideę walki 
o pokój. 

Leon Kruczkowski urodzil się 28 czerwca 
1900 roku w Krakowie, gdzie też ukończyl studia 
na wydziale chemii. Przed wojną pracowal jako 
chemik w zakladach przem yslowych Malopolski 
i Zaglębia. Debiutowal w 1928 roku tomem 
poezj i „Mloty nad światem", chociaż już szereg 
wierszy pu blikowal wcześniej w czasopismach, 
m . in. „Cezar ego Baryki elegię na śmierć Ste
fana Zeromskiego". 

„ K ordian i cham" ukazal się w 1932 roku, 
przy czym autor z trudem znalazl wydawcę dla 
swej powieści, która okazala się jedną z naj
poczytniejszych ówczesny ch książek, skoro przed 
wojną doczekala się czterech wyda1'i. Już Leona 
Schillera zafrapowala w tej powieści wykazana 
przez autora umiejętność dramatycznego kon
struowania poszczególn y ch scen i epizodów, to
też za jego namową Kruczkowski opracował 
sceniczną wersję „ Kor diana i chama" pisaną 
po części wierszem. 

Również jeszcze z okresu dwudzi estoleci a po
chodzą dalsze próby dramaturgiczne: tragifarsa 
o tem atyce niemieckiej i hitlerowskiej pt. „Bo
hater naszy ch czasów" oraz druga calkowicie 
zmieniona wers j a tej sztuki: „ Przygoda z oj
czyzną". 

w 1935 

Wczasie wojny Kruczkowski przebywal w 
niemieckim obo ·ie jenieckim. Po wojnie 
pelnil w latacli 45-1948 urząd wice-

ministra kult 1· W 1947 roku ukazuje 
się jego dram any: „Odwety", przed-
stawiający y wej świadomości spo-
lecznej rodzą le walki z rodzimym 
podziemiem. 

Następnym osiągnięciem pisarza 
jest sztuka pt. „Nie 
blem odpowiedzialna 
w Niemczech i w 
autora wielką rolę od 
gracja wewnętrzna li 
dzaju bohatera „Nie/llR:<'lllilNF 
brucha. Dramat ten 
blice Demokratycz j 

OryginalrMJilJ,..4-lf!'l!ill"c:l'!t"O'~b:.'J~ 

slem Krucc;;:::;~d~:'.ie?ll cowanie i -c 
go „Grzech", której ostatni 
ten obiegl większość scen pols 

Próbą stworzenia wspótcze 
utwór dramatyczny pt. „Juliusz 
jący ostatnie chwile malżeństwa 
straconych w USA ża rzekomą zdr 
atomowych. W przeciwieństwie do 
„ Niemców" - Sonnenbrucha, tutaj postacie:;~--·Bll• 
gedii poświęcają życie w imię humanizmu i god-
ności ludzkiej, w imię braterstwa z wszystkimi 
ludżmi przeciwstawiającymi się imperializmowi 
oraz walczącymi o pokój. 

W 1955 roku ukazala się sztuka Kruczkow
skiego pt. „Odwiedziny", podejmująca współ
czesną tematykę wiejską. Najnowszym utworem 
dramat.ycznym autora „ Niemców" j est „Pierwszy 
dzień wolności, który byl drukow any pod koniec 
ub. rakii, a niemal jednocześnie zostal po ra.z 
pierwszy wystawiony w T eatrze Wspólczesnym 
w Warszawie. Obecnie Kruczkowski kończy dal
szą swą sztukę pt. „Smierć gubernatora", której 
fragmenty trafily już na lamy prasy literackiej. 

eckiej 
rczości dramatycznej 

lonkostwo Niemieckiej 

ALK. 



Z wypowiedzi 
Leona Kruczknwskiego 
A utor ma swoją własną wizję sceniczną 

u.tworu, która prawie nigdy nie pokrywa 
s1 z konkretnym przedstawieniem. Utwór 

pow1esciopisarzem a czy e m 
którym dla dramaturgii jest teatr. Toteż naj-
częściej widz odbiera przedstawienie odmiennie 
od scenicznej wizji autora, ale w ostateczności 

jego odczucie jest decydujące. Sensem istotnym 
dzieła sztuki jest przecież jego byt społeczny, 

zobiektywizowany. 

* 
Jakkolwiek sztuka jest osadzona w pewnej 

konkretnej rzeczywistości historycznej, w koń-

J J me zamyka się w tych ramach, 
to problematyka niemiecko-polska. To, 

sprawą przypadkową, bez istot
nego znacz~nia dla tej sprawy, o którą w sztuce 
chodziło, dla jej zasadniczego konfliktu. I wła

śnie ta ogólność, powiedziałbym: powszechność 

problematyki mogła nasuwać takie rozwiązanie 
scenograficzne, które by nic nie mówiło o czasie 
i miejscu. 

Z drugiej jednak strony ta daleko posunięta 
umowność dekora cji i całej oprawy, brak rea
liów rzeczowych, przedmiotowych - niewątpli

wie utrudniły aktorom zadanie. Utrudniły wydo
bycie spraw natury psychologicznej , które są 

zawarte w samej sytuacji. Najwyraźniej wy- · 
stąpiło to w początku aktu pierwszego, kiedy 
uwolnieni z obozu oficerowie, po pięciu latach 
przerwy w normalnym życiu, wchodzą do zwy
czajnego „cywilnego" mieszkania. Jeśli to 
trze mieszkalne na scenie nie od 

znie „gole", 
na przedmioty, nie 

możliwości owej niezdrowej 
ruchliwości i ciekawości, właściwej ludziom 
w ich sytuacji. Nie mają po prostu czego , .ograć" , 

nie mogą wydobyć tych treści, których 
w tekście, ale tkwią w sytuacji. Wi " 

zresztą ze sprawą niezmiernie istotną - sprawą 

granic scenicznego realizmu i sprawą współ

czesnych konwencji teatralnych, sprawą trudną, 

dyskutowaną, nie rozstrzygniętą. 

* 
W tej chwili 

moja 

zycji czytelni { 
wać, jaki problem w s 
to utwór osnuty na motywach noweli świetnego„••••• 
rosyjskiego pisarza przedrewolucyjnego Leonida 
Andrejewa, noweli pt. „Gubernator". 

Z noweli zaczerpnięty jest motyw sytuacyjny 
i sama postać głównego bohatera. Scenopisar
stwo, od Szekspira do Brechta, korzystało często 

literacko już opracowanych, podej-
mowało ało. 

(Fragmenty wypowiedzi 
mowie z Wacławem Sa 

s 
ści". Trybuna 

PiarWf>za dni 

cywile po 



ludności, którą jakb 
cili się polując 
powrotu, odja 
ciężarówki. 

Nie ma co: doprnwdy ura 
ciągnie cywi1la dlo domu. Na Ber llI1€' 

w domu m1eJscowej modystki pani Kaethe 
Weichenthal, gdzie mnie, Leona i kilku jeszcze 
współtowarzyszy grossborneńskiej niewoli ulo
kowano na kwaterze, dogasa powoli bujne życie 
pierwszych dni wolności. 

Leon snuje się po kątach milczący i osowiały. 
· · o dręczy skrywana tęsknota 

za żoną i syn 
w Krakowie. 

to już -dorosły 

zafrasowany rozważa, mrucząc coś pod nosem, 
jak to on będzie rozmawiał z tym synem po 
powrocie do domu. 

Niby grom z jasnego nieba gruchnęła wiado
mość o okrążeniu naszego miasteczka przez po
ważne - jak na nasze możliwości stawienia 
oporu - siły przeciwnika. 

Mówiono wręcz o trzech tysiącach „fryców" 
dobrze wyposażonych w czołgi, działa polowe, 
granatniki i samochody pancerne, przedzierają

cych się lesistymi parowami - prosto na nas. 
Kluczem do zagadki - była najnowsza wia

domość, o zdobyciu Piły i rozbiciu zaciekle 
broniącego się w jej murach, silnego garnizonu 
przeciwnika. 

Z tego to, jak się okazało, rozprutego worka 
wyciekły jakieś oddziały oblężonej załogi i ru
szyły z impetem przez lasy i bagna rejonu Wału 
Pomorskiego, z nadzieją osiągnięcia na północy 
pozostającego jeszcze w rękach hitlerowskich 
Wybrzeża. 

Na drodze ich desperackich zamysłów leżał 

J astrów. Przywykli w ostatnich dniach do bu
d zenia powszechnego zainteresowania, honoro
w a ni przez nie ustających w wyrażaniu nam 
swojej serdloozoości gościrunyioh .go51Podar.zy -
teraz, w obliczu nadciągającego, jak nam siQ 
wydawało, śmiertelnego niebezpieczeństwa, po
zosta wieni zostaliśmy sobie samym. 

- Diabli nadali! - warknął Leon - mó
wiłem dawno, żeby jechać do domu . . . 

I jeszcze coś tam bąknąwszy na klasyczny 
już tema t swojego syna, którego od pięciu lat 
nie w·dział, jął się swoim zwycza jem najspokoj-
niej świecie, z tak zwaną angielską flegmą 
przec zać ipo sieni domu, obojębny naiobc -
ący go gw. . Wygrzebaiw1sizy skądś wytwo 
kę ze ą gałką, z zaciekawieniem obra n.:.-.„•• 

A.lllM)ll'l,.,. przymier ał do swojej po · 

iał w sobie - pożartujmy - coś z Chłopic-
1ego, gdy tak stał z tą laską, wiercąc końcem 
· · w podłodze - opanowany, z cofniętym 

.A„lllll!'tr siebie spojrzeniem. Zdawało się, zajętego wła-
snymi myślami nie obchodzi nic z . tego, co do
okoła się dzieje. 
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