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HENRYK VOGLER 

IDEOLOGICZNA TREŚĆ ,,ODWETÓW'' 

,,Odwety'' są dramatem dwóch podstaw moralnych; z jednej strony 
Jagmina lewicowca, członka partii, byłego uczestnika walk 
w Hiszponi1, walczącego w obozie postępu i humanizmu o bu
dowę nowej i sprawiedliwej Polski Ludowej - z drugiej · Okulicza, 
bvłego przedwo1ennego oficera ułanów, obecnie !rzecz dzieje 
się w roku 1946 działacza terrorystycznej, podziemnej grupy 
faszystowskiej. Oprócz zasadniczego ideowego konfliktu · istnieie 
jeszcze pomiędzy nimi konflikt osobisty: walko o młodego chłop-
ca, kłorego Okulicz wykształcił no ślepe narzędzie reokcyjneJ•A 
faszystowskiej ideologii Gra między obu mężczyznami idzieW 
o sprawy prywatne, osobiste; serce kobiety - ole zarazem o sprawy 
zasadnicze i powszechne: duszę młodego pokolenia polskiego, 
które w lotach 1945/46 znajdowało się leszcze na rozdrożu. 

Sytuacjo gospodarczo Polski Ludowej w okresie historycznym, 
w ktorym rozgrywa się o~cja »Odwetów« było sytuacją 
kroju znajdującego się w pełni ostrej walki klasowej. Wróg 
klasowy okopywał się na mocnych stosunkowo pozycjach obron
nych. Jego ekonom"czne siły, uszykowane chociażby no liniach 
prywatnego hond1u i przemysłu były zaledwie zaatakowane. 
Nowel w łonie obozu postępu 1 rewolucf1 ujawniały się oznaki 
wro iej roboty polilycznej; oportunizm i defetyzm, brok zaufania 
we własne sily, prowadzący niejako do prób paktowania z prze· 
ciwnikiem i szukania posobów kpmpromisowego załatwienia za
gadnień przemiany ustrojowej. Owczesna rzeczywistość polsko 
było widownią dramatu szerokich, historycznych, masowych kon
łliktów społecznych Natomiast pojedynek Jogmin-Okulicz jest 
w zasadzie pojedynkiem dwóch mocnych indywidualności, za 
którym i nie cołkie m widać sfoiqce siły klasowe i społeczne. 
Jogmin i Okulicz to w istocie ludzie jednej sfery, co więc:!:. 
Jogm1n złączony jest z rodziną Okuliczów, o więc zoroze„._ 
z k rE;g•em społecznym, k1óry ona reprezeniuje - mocnymi wę
złami; jest kochankiem Okuliczowej. Pozo tymi „niebezp1ecznvmi 
związkomi", Jogmin to człowiek s9motny. Jogmin jest postacią 
niezłomną tokby po trochu z epoki Zeromskiego. Nie ma, a przy
notmnit:j nie miał możności pogodzenia szczęścia osobistego 
z wielką ideą, o którą walczy. Przed !errorem połfoszystowskiej 
Polski sonocyjne1 uchodzi za granicę z ,,rozdartym sercem", 
niewątpliwie trochę w stylu Jud)ma. Powraca do nllwej Polski 

• • Ludowej samotny i zamknięty w sobie. Urbaniak, proletariusz 
i towarzysz partyjny Jogmino, w rozmowie, którą toczy z Jagmi· 
nem w jego gabinecie, dz1w1 się tej samotności i odosobn1en•u. 
Ocolenie Julko 1 oddanie Okulicza w ręce ludowef sprawiedli
wości w zakończeniu jest zwycięstwem sił twórczych, zgodnym 
z obiektywną, historyczną logiką, o tym samym stanowiącym 
właściwą klonirę i pointę kompozycyjną. 
Ostateczna decyzjo Jogmino zapada dopiero wtedy, gdy Jowie
dział się on o ostatnim us1łowonym przestępstwie Okulicza, 
o tym przestępstwie, którego ten ostatni zamierza dokonać no 
osobie jego syna. W tych warunkach postawo Jogmino trącić 
może nieco osobistym »odwetem« (podobnie jak za osobistą zemstę 
Okulicza no niewiernej małżonce, może być poczyłone jego 

ażołnierskie »wychowanie niesentymentalne« nie swojego syna) -
W'i sprawo z zasadniczej płaszczyzny społecznej przechodzi znowu 

no płaszczyznę prywatno-fomilijnych rozgrywek. T ..,tuł »Odwety« 
może również przyczyniać się do tego mylnego przesunięcia 
proporqi. Wszak istotny sens dramatycznego konłl1kłu naszych 
czasów, nie polega no »odwełach« choćby nawet miały to być 
nie odwety pokrzywdzonej jednostki, ole odwety pokrzywdzonej 
klasy społecznej. Zwycięstwo mos ludowych, przejęcie przez 
nie władzy i odpowiedzialności za ksztcłtowonie losów narodu 
- nie 1est jakimś odwetem za dotychczasowy ucisk i wyzysk 
z tendencją odpłaty, wzajemnym uciskiem i wyzyskiem. Jest 
nieodwołalnym, postępowym procesem historycznym, prowadzo
nym przez na1bordziej postępową klasę społeczną w inte re. ie 
nie tylko tej klasy, ole - w dalszym rozwoju - w interesie 
całego społeczeństwo i narodu. 
Tak przedstawiałyby się w skrócie niektóre z problemów ideolo
gicznej treści sztuki. Probe obnażenia jej słobośd w kilku miej
!:rcach nie zmierza bynajmniej do zaprzeczenia ogólnej wartości. 
Fakt wysunięcia no pierwszy plan pozytywnego bohatera, bojow· 
nike, członka partii, który jest mimo wszystkich ułomności -
postacią wielkiego formatu dramatycznego i psychologicznego, 

•
fokt zamknięcia istotnych problemów przełomowej polskiej rze
czywistości - w doskonałych artystycznie, niemol klasycz
nych ramach rz czywisłości scenicznej - jest wystarcza 'ą-
cym świadectwem doniosłego znaczenia sztuki Kruczkowskiego 
w historii powcjennego, polskiego dramatu, »Odwety« nawet 
w swoich słobosciach są doskonałym odbiciem przełomowego 
okresu polskiej historii powojennej, etapem na przejściowej 
drodze naszego dromotu, od realizmu mieszczonskiego do socja
listycznego. (Z .Tttatru·' rir 9. skrvc.:il K. BJ. 
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• • Leon Kruczkowski (ur. 1900 r.), czołowy pisarz lewicy 
pols~iej. Duży roz.;iłos zdobył powieścią »Kordian i Chom«, 
wydaną w r. 1932. Jest to powi2ść dokumentarna, osnuto no 
autentycznych pamiętnikach (1808-1838) syna chłopskiego z Ka
liskiego, nauczyciela wielskiego, Kazimierza Deczyńskiego. Losy 
bohatera, pozbawionego przez dziedzica za życzliwość dla chło
pów pracy i zesłanego bezprawnie w rekruty, splatają się z dzie
lami po stania listopadowego, które autor przedsto.vio jako 
poryw wolnościowy młodzieży szlacheckie! (Kordianów), zmierza
jący do zdobycia niepodległości polityczne1 w ramach feudalnego 
porządku rzeczy bez zniesienia niewoli społecznej uciemiężo
nego chłopstwo. Stąd niepopularność powstania u chłopów 
(»Chamów«), dla kfórych symbolem ojczyzny było »twardo ręko 
silochecko, głód, zimno, d oroby i proca«, a szermierze wol
ności reprezentantami klosy ciemiężycieli. Osadzono mocno 
w historii powieść Kruczkowskiego, którą autor sam nozwoł 
»sprawą chłopską w Królestwie Kongresowym w dobie poprze
dzo1qcej bezpośrednio wybuch powstania listopadowego« maluje 
w dosadmch barwach niedolę uciskanego chłopa oraz w-,zysk, 
i samowolę szlachty. Powieść to została przerobiono przez 
autora w r. 1937 no dramat. 

»Pawie pióro« wydane w r. 1935, to powieść o ruchach chłop
skich w początkach XX wieku. 

W tym samym roku powstał pierwszy dramat Kruczkowskiego 
»Bohater naszych czasów«. Bohaterem jest tu Niemiec, karie
rowicz Huemmel, który za grube pieniądze odgrywa rolę zagi
nionego nazisty Doubmonno. 

W klimat mieszczański wprowadza nos następna powieść »Sidło« 
(r. 1937), przedstawiająca klęskę bezrobocia no los eh rodziny 
bezrobotnego urz dnika Boadolskiego. Liczne rozdziały powieści 
wypełnia polemiko z poglqdcmi nacjonalistycznymi. 
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Kruczkowski wydał rówmez kilko broszur publicystycznych, 
między nimi rozprawę pt. ~Człowiek i p_o~szedni~ść« (r. _1936, • 
wznowiona 19-46), w ktore1 wykozule sc1sły zw1qzek między 
usfrotem ekonomiczno-społecznym, a stylem życia społecznego. 
Za właściwy kierunek rozNoju uważa socjalizm, uspołeczniający 
produkcję i konsumpcję, redukujący niewolę gospodarczą c~ło
wieka, zapewniający nojpełnie1szy rozwój osobowości ludzk1e1. 

Grany no licznych scenach polskich i w krajach demokracji lu
dowe! dramat »Odwety« (r. 1947) u;muje w zasadniczych wy-

miarach problematykę pierwszych lat budownictwo ustroju demo
kracji ludowej w Polsce. (Szerzej o Odwetach« no innym 
mieiscu). 

W ostatnim dramacie »Niemcy« (1948) Kruczkowski spojrzał no 
Niemców od wewnątrz, od ich własnego środowi~ko. Przedstawił 
narastanie ideologii hitlerowskiej w środowisku nolbardziej typo
wym, zamożnej rodziny niemieckiej. Problem dramatu rozłożony 
jest głównie no trzy postacie; prof. Sonnenbrucho, uczonego, 
»dobrego Niemca«, który izolując się od życia społecznego za
myka się we własnym, wyobsłrochowonym świecie i przez to, 
choć !est z gruntu antyfaszystą, soje się współtwórcą syste
mu przemocy. Równie biernym wobec hitleryzmu jest »pro· 
sły człowiek« Hoppe, zabi1ajqcy w myśl wskazań hitleryzmu cudze 
dLieci, oby własne mogły żyć. Wreszcie czynny antyfaszysta Pe
ters, symbolizuje-cytuję Kruczkowskiego-»łragizm niemieckiego 
ruchu oporu, jego zaszczutą somołnośc i brok zaplecza«. W epi· 
logu, prof. Sonnenbruch, przełamawszy sv. oją b1ernq postawę 
życiową, staje do procy nad odrodzeniem mora.nym Niemców 
1 do walki o demokratyczne Niemcy. 
„Niemcy" uznali zgodnie krytycy za najwyższe osiągnięcie pol
skiej dramaturgii powojennej. 
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