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EPIZOD Z LAT WALKI 
Nie jest łatwo w zwięzłym i - z natury swej - po

pularnym artykule programowym, podjąć próbę opisarua 
twórczości autora, który za życia już stał się klasykiem 
współczesnego dramatu polskiego, w krótkim zaś okresie, 
jaki minął od śmierci - obrósł w legendę. 

I. 

Debiutancki tomik wierszy „Młoty nad światem'' wyda
ny nakładem autora w roku 1928 nie zwiastował jeszcze 
oryginalnego talentu pisarza. Pozwalał co najwyżej 
stwierdzić, że rośnie twórca mocno zaangażowany w naj
istotniejsze problemy społeczne, pisarz - rewolucjonista. 

Rozpoczęła się więc ta droga twórcza dość tradycyj
nie - tomikiem wierszy, ale jej kontynuacja nie była 
już szablonowa. Kolejnym etapem staje siG z reguły tom 
opowiadań. Tego „spójnika" między młodzieńczym poe
tyzowaniem a twórczością dojrzałą zabrakło. W cztery 
lata po „Młotach" na półkach księgarskich ukazuje się 
powieść „Kordia i cham" natychmiast zresztą stając się 
wydarzeniem sezonu wydawniczego. Wskazywano, że 
książka jest nie próbą skompromitowania wielkiego zry
wu wolnościowego, raczej uzupełnieniem narosłego w na
rodowej tradycji obrazu listopadowego powstania. Była 
to zarazem ideowa deklaracja pisarza opowiadającego się 
za rewolucję ludową. Jeszcze jeden fakt godny jest od
notowania. Prawdziwy start literacki Kruczkowskiego 
nastąpił z pozycii, którym pozostał wierny do końca. 
Wywodząca się z pamiętnika Kazimierza Deczyńskiego 
powieść stamtąd właśnie czerpała realia. Bardzo to dla 
Kruczkowskiego charakterystyczne. U podstaw każdego 
utworu leżał zwykle fakt historyczny, polityczny lub spo
łeczny, bądź nawet drobny epizod, tyle tylko, że przeżyty 
głęboko. Fascynacja konkretem stawała się zwykle czyn
nikiem zapładniającym wyobraźnię pisarską. Potwierdza
ją to spostrzeżenie zarówno dwie przedwoienne jego 
powieści (11Pawie pióra" i „Sidła"), jak i cala póżniejsza 
droga twórcza ,aż po wydany pośmiertnie tom nowel 
„Szkice z piekła uczciwych". 
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Trzeba też zaakcentować, że swoistym ideowym auto
komentarzem międzywojennej twórczości pisarza były 
prace publicystyczne - „Człowiek i powszedniość". „Dla
czego jestem socjalistą", „W klimacie dyktatury". 

II. 

Wprawdzie literacki flirt Kruczkowskiego z Melpomeną 
zaczął się jeszcze w okresie międzywojennym: najpierw 
adaptacją „Kordiana i chama", potem .,Bohaterem na
szych czasów" (zmieniona wersja grana po wojnie pod 
tytułem „Przygoda z Vaterlandem"), próby te nie zwias
towały jednak dramatopisarza z prawdziwego zdarzenia. 
Ani bowiem adaptacja - zdaniem kr tyki - poważnie 
zubożająca problematykę powieści, ani jednoznacznie pla
katowa „koepenickiada" (termin wywodzi się od sztuki 
„Kapitan z Koepenick" Carla Zuckmayera, której boha
ter - bezrobotny, dzięki kupionemu na tandecie mun
durowi kapitana robi w Niemczech kanerę wn~cz nie
zwykłą) „Bohater naszych czasów" nie dorównywała ran
gą artystyczną utworom powie'ciowym. 

W powojennej twórczości Kruczkowskiego ponad 
wszystkim dominuie dramat. Już w roku 1947 na des
kach Teatru Polskiego w Warszawie odbyła się premiera 
„Odwetów". W dwa lata później prapremiera „Niem
ców", sztuki która zdobyła sobie światowy rozgłos, stała 
się podstawą dla adaptacji filmowej, przeszła przez 
wszystkie bodaj sceny krajowe i wiele zagranicznych. 
Intencje autorskie najlepiej chyba określa tytuł roboczy 

Niemcy są l udźmi". Szło więc o możliwie naJszerszy 
~achla~ postaw Niemców, od komunisty Petersa po 
Untersturm.fiihrer Williego Sonnenbru-ch. Dopisany póź
niej epilog (związany z powstaniem NRD, a najsłuszniej 
dziś już nie grywany przez nasze teatry) stawiał osta
tecznie kropkę nad „i". Nie dla tych aktualnie politycz
nych rozliczeń sztuka Kruczkowskiego pozostała żywa. 
Dziś pozostał nam przede wszystkim ogólnofilozoficzny 
dialog postaw życiowych . 

Jeśli nie liczyć kontrowersyjnej (sławne filipiki Marii 
Dąbrowskiej) adaptacji „Grzechu" Stefana Żerom kiego 
( 1950), na następną sztukę czekać trzeba aż pi~c lat. 
Dramat „Juliusz i Ethel" zrodziła znów polityczna aktu-

alność. Sztuka powstała w okresie, gdy swiat walczył 
o życie Rosenbergów, amerykańskich naukowcó.w o ra
dykalnych zapatrywaniach, zgładzo~ych w wy~iku 1pro
wokacji w czasach maccarthystowsk1ch „polowan na cza
rownice". I rzecz zaskakująca, ta polityka „agitka", któ
rej głównym bohaterem jest - jak to_ ktoś słusznie. ~d
kreśl ał - telefon, dzięki swym humamstycznyrn tresc10m 
pozostała żywa. Naturalnie ewentualna ~ealizacJ~ sce
niczna wymagałaby pe ".mej, nie tylko styhstyczne1, kos
metyki. 

Natomiast kolejny utwór dramatyczny Kruczkowskie
go - „Odwiedziny" nie osiągną rangi napepszych je~o 
dzieł. Wprawdzie i tym razem problem Je~l s:połeczn~e 
ważki - - asymilacja „bezetów" (byłych ziemian), m~ 
znalazł jednak pisarz atrakcyjnej formuły Iormal~eJ. 
Stąd dość jednoznaczny osąd krytyki, stąd także wym~a 
fakt, że poza widowiskiem prapremierowym na scerue 
kameralnej w Warszawie, żaden teatr po sztuk~ tę nie 
sięgnął . 

Rok 1959 przyn~si „Pierwszy dzień wolności''. I ten 
utwór wyrasta z określonej sytuacji historyczno - spo
łeczne] , bardzo konsekwentnie osadzonej w realiach. I tu 
pobrzmiewają echa autentycznych pe~yp~tii au~o:a z ro
ku 1945. Zdarzenie .iest autentyczne i miało m1e1sce tuz 
po opuszczeniu przez pisarza Oflagu w Woldenbergu (dziś 
Dobiegniew w województwie zielonogórskim). W tym 
jednak wypadku nie szło autorowi o aneg~otę , f~b1:11arną 
warstwę utworu. I nie o podięcie kwestn dorazme po
litycznej. I chociaż nienowa fascynacja ,,problemem nie
mieckim" jest w utworze az nadto cźytelna, tym razem 
kierowały pisarzem względy szerszej, filozoficznei nati.~ry. 
Jest , Pierwszy dzień wolności" próbą polemiki z filo
zofią ~gzystencjalną, poprzez polemikę_ z jej ideolo~iem 
i bardem Jean Paul Sartrem. Wskazu1ą na to zarowno 
aluzje fabularne (śmierć lngi, która podobnie jak boha
ter „Dróg wolności" ginie na wieży kościelnej, ma 
zupełnie inny ·ens, choć jest niemniej tragiczna), j?~ 
i ekspressis verbis wyrażan poglądy na temat wolnosc1 
i konieczności wyboru. Jest więc ta sztuka momentem 
przełomowym w dorobku twórczym pisarza .. Jest pier~
szym ogniwem ewolucji w kierunku spraw l problemow 
bardziej uniwersalnych. 
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Potwierdza to spostrzeżenie ,Smierć Gubernatora" 
(jedyny dramat Kruczkowskiego, gdzie „czas i miejsce 
akcji" są najzup łniej nieokreślone) podejmująca problem 
konsekwencji płynących z ' ładzy. Można nawet mówić 
o zagadnieniu immanentnego zła każdej władzy. Z tym 
jednak zastrzeżeniem, że autor staje w obronie owej 
władzy, argumentując „racją nadrzędną", historyczną ko
niecznością. Jeśli można cokolwiek wnioskować na pod
stawie ocalałych fragmentów w nurcie tym pomieścić 
można także ,,Świętego" - dialog o wolności pisarza. 

III. 

Dowiedziałem się niedawno, że „Odwety" wyrastają 
z bardzo konkretnego faktu. W pierwszych ,powojennych 
latach uzbrojony „na stola tek", gdzie· na szosach kielec
czyzny czy lubelszczyzny, zatrzymał samochód, w któ
rym jechał pisarz. Po rozbrojeniu - rozmowa, która 
stała się pierwowzorem dla drugiego aktu sztuki. Taka 
więc była geneza. A płynące stąd konsekwencie? 

Przede wszystkim chyba w najwyrażniej ry ujących 
się dwu warstwach dramatu. Ostro zarvsowany dramat 
polityczny przeplata się - niestety w sposób nie zawsze 
harmonijny - z dramą obyczajową o pewnych akcen
tach komed1owych (Lemańską). I żeby już wszystko do 
końca było jasne wypadnie dodać, że pozostały „Odwety•· 
właśnie dzięki swemu ideowemu zaangażowaniu. 

Można naturalnie wnosić najrozmaitsze zastrzeżenia. 
Choćby zbyt natrętnie określone biografie bohaterów. 
Jagmin walczył w Hiszpanii, bił się we francuskiej par
tyzantce. Okulicz to sanacyjny pułkownik, chyba ułan ... 
Ale ułan zamieszany w nie najczystsze machinacje „dwój
ki". Fakty te spłycają nieco sens dramatu, z drugiej 
jednak strony stawiają przed aktorem zadania frapują
ce - uczłowieczyć monomet, przydać cech ludzkich jed
noznacznie potępionemu protagoniście. 

Pozostają także „Odwety" jako jeden z ciekawszych 
głosów w wielkiej dyskusji o „młodzieży akowskiej". 
W narodowym odczuciu problem młodzieży akowskiej to 
przede wszystkim sprawa Maćka Chełmickiego. Czasem 
zwykło się jeszcze odwoływać do „Kolumbów" Bratnego. 

Julek Okulicz najniesłuszniej gm1e z pola widzenia. 
A szkoda - bo jego niedługi żvciorys jest w tych roz
ważaniach argumentem niebagatelnym. 

IV. 

Dziś „Odwety" nie są już aktem doraźnej propagandy 

politycznej. Pozostały jednak Jako dokument epoki. 

I z tych względów znalazły Slę w repertuarze naszego tea

tru. I dlatego pozwoliliśmy sobie opatrzyć t kst autor

ski komentarzem Ryszarda Smożew kiego. 
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O WSPÓŁCZESNOŚĆ W NASZYCH TEATRACH 

Jest rzeczą zupełnie oczywistą, że prawdziwe nowator
stwo artystyczne w teatrze - jeżeli ma być bodźcem 
dalszego rozwoju, a me uprzykszaJącą się szybko igrasz
ką czy ~ztubackim „wywaleni m języka'' - musi być 
równocześnie nowatorstwem ideowym . nowatorstwem 
treści. .Jak z tego punktu widzenia przedstawiało się na
sze życie teatralne w okresie kilku lat ostatnich? 

W pytaniu powyższym chodzi po prostu o udział i rol~ 
dramaturgii współcze nej w repertuarze teatrów. Otóż 

w tym właśme zakresie lata ostatme przyniosły zmiany 
najbardziej widoczne i znamienne. Zniknęły całkowicie 
z naszych scen charakterystyczne dla poprzedniego okre
su tzw. „sztuki produkcyjne", rodzime i obce, przy czym 
w pamięci widzów i artystów pozostały raczej ich sła

bości artystyczne niż rzeczywista wielkość spraw, któ
rym te utwory usiłowały służyć, na ogół dość nieudol
nie. ( ... ) 

W riągu krótkiego stosunkowo czasu przez sceny pol
skie (nie wyłączając głębiei prowincionalnych, np. kie
leckiej) przeszła spora częśc najgłośnie1szej współczes

nej dramaturgii francuskiej, angielskiej, amerykańskiej, 
wło!:kiej, szwajcarskiej. (.„) 

W wielu wypadkach chodziło i tu również o „odrabianie 
zaległości'', wyrównanie kilkuletniego braku kontaktu 
z tym nurtem literatury światowej, którego wybitni 
przedstawiciele podejmują próby poznawania świata 

w drodze subiektywnego przeżycia, w sferze doznań izo
lowanych od społecznego uwarunkowania ( ... ) Z tego 
właśnie poznawczego punktu widzenia za cenne należy 
uznać fakty pojawienia się na naszych scenach utworów 
Camusa czy B cketla, nie móvviąc już o szczególnie in-
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teresujących sztukach Durrenmatta. Cenny był nawet 
sprzeciw wewnętrzny jaki u większości widzów budziły 
sztuki Ionesco. Trudno natomiast zgodzić się z tym, 
że przez kilka sezonów teatralnych właśnie wymienieni 
wyżej autorzy zachodni - i niemal tylko oni - repre
zentować: mieli na naszych scenach dramaturgię współ
czesną - i więcej jeszcze: jej nowatorski kierunek. ( ... ) 

Widown·e naszych teatrów zapełniają od przeszło dzie-
ięciu I t w ogromnej większości Judzie pracy„. („.) Tym 

przemianom na widowniach odpowiada w zasadzie ambit
na znacznie mnie1 kompromisowa niż przed rokiem 1939 
linia repertuaru nie tylko paru czołowych, ale i ogółu 

teatrów - repertuaru opierającego się głównie na kla
syce i wybitnych utworach dramaturgii światowej XX 
wieku. (.„) Trzeba i to zaliczyć do bezspornych i 'wia
domych osiągnięć polityki kulturalnej ludowego państwa, 
polityki w swoich podstawowych założeniach słusznych 

przez cały okres 15-lecia, polityki skutecznie.i realizuj
cej postulat szerokiego upowszechnienia rzeczywistych 
wartości kulturalno-wychowawczych. 

Teatr socjalistyczny -to teatr wielkic'1 uczuć i doj
rzałych a zarazem śmiałych myśli, to atmosfera integra
cji wewnętrznej czlowieka, głęboko naru zonej w epoce 
kapitalizmu. Jeśli nasz ludzki świat ma się dalej rozwi
jać, musimy ją odbudować: tak, jak odbudowu iemy mia
sta zniszczone przez wojnę. Teatr socjalistyczny - to 
szkoła solidarności człowieka z innymi ludźmi, to po
tężna siła przeżyć zbiorowych, oczyszczająca nas z cech 
i nawyków wyhodowanych w starym społeczeństwie, 

rządzonym przez wilcze prawo: to gorący przyjaciel 
i sprzymierzeniec I udzi pracy w ich codziennym trudzie 
tworzenia lepszego, sprawiedliwego i piękniejszego życia 
dla wszystkich. 

(fragmenty szkicu „Owspółczesność w naszych tea
trach" Nowe Drogi 1960 nr 1). 

NOTA BIOGRAFICZNA 

Leon Kruczkowski urodził się 28 czerwca 1900 roku 
w Krakowie. W roku 1918 ukończył Wydział Chemii 
Wyższej Szkoły Przemysłowej i rozpoczął pracę w prze
myśle. Na rok ten przypada także debiut poetycki w cza
sopiśmie „Maski". Debiutem książkowym jest tom po
ezji „Młoty nad światem" (1928). W roku 1933 wraca 
do Krakowa prowadząc ożywioną działalność społeczną 
i kulturalną. Wielkim sukcesem literackrm taje się 
pierwsza powieść pisarza „Kordian i cham" (1932). W ro
ku 1935 ukazuje się kolejna powieść - „Pawie pióra", 
w tym też roku warszawski teatr Comedia wystawił 
przeróbkę sceniczną „Kordiana i chama" i „Bohatera na
szych czasów". Rok 1936 przynosi szkic „Człowiek i pow
szedniość", 1937 powieść „Sidła", w 1938 ukazuią się 
d\.\'ie prace publicystyczne - „Dlaczego jestem socjali
stą" i „\V klimacie dyktatury". 

Po kampanii wrzesmowej przeby va Kruczkowski 
w obozach jeńców woiennych. W latach wojny zaginęły 
bezpowrotnie dwie powieści i nO\va wersja „Bohatera 
naszych czasów". W roku 1945 wraca Kruczkowski do 
kraju. Wstępuje do Polskiej Partii Robotnicze], pełni 
szereg odpowiedzialnych funkcji państwow eh. Jest 
członkiem Krajowej Rady arodowej, wiceministrem 
kultury, prezesem Związku Literatów Polskich, człon
kiem Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Obrońców 
Pokoju, członkiem Swiatowej Rady Pokoju. 
Jednocześnie prowadzi oz wioną działalność literacką. 

Powstają kolejno - „Odwety" (1947), „Niemcy" (1949J, 
„Juliusz i Ethel" (1954) „Odwiedziny" (1955), „Pierw zy 
dzień wolności" (1960), „Śmierć Gubernatora'' (1961), trzy 
tomy publicystyczne „Spotkania i konfrontacje'' (1950), 
„Prawo do kultury'' (1952J, „Wśród swoich i obcych" 
(1954). Pośmiertnie wydano tom nowel „Szkice z piekła 
uczciwych" (1963), opublikowano także fragmenty dra
matu „Święty''. 

Odszedł w pełni sił twórczych 1 sierpnia 1962 roku. 
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