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Powieści i dramaty 
Leona Kruczkowskiego 

Elementem charakterystycznym dla twórczo~ci wrówno 
powieśdowej. jak i dramaturgicznej Leona Kruczkow kiego 
jest pasja polityczna, chęć roztrząsania zagadnień z kręgu 

aktualnych problemów dnia. Pierwsza jego, przclomo\va 
dla naszej literatury powie::lć „Kordian i cham' była rewi
zją uświęconych tradycją mitów narodowych i patriotycz
nych i, jak pisał Karol Irzykowski, „Od czasu, gdy Wy
siJiańskiego Konrad zwabil geniusza romantycznego do 
podziemi Wawelu I zamknął go tam skutecznie, nie było 

sympatyczniejszego skandalu rcwizjonistyczneso w polskiej 
literaturze". Nalezy pamiętać, że były to lau trzydzieste, 
lata kształtowania się i walki o literaturę socjalistyczną. 

W ówczesnych sporach 1 terackich negowano często możli

wosc istnienia takiej literatury, zaś „Kordian i cham" był 
argumentem przesądzającym sprawę. Znalezienie wydawcy 
nie byto rzeczą łatwą, ale pow eść okazała si~ niesłychanie 
poczytna i doczekała się czterech wydań przedwojennych. 

Krnczkowski miał wtedy w sv.'Ym dorobku tom poezji 
„Młoty nad światem" (1928 r.) i szereg wierszy publikowa
nych w czasopismach. „Kordinn i cham" zafrapował Leona 
Schillera i za jego namową Kruczkowski opracował sce
niczną wersję, która pisana po części wierszem z powieścią 
niewiele miala wspólnego. 

Z okresu dwudziestolecia pochodzą dalsze próby dra
maturgiczne, a więc „Bohater naszych czasów" - tragifarsa 
o tematyce niemieckiej i hitlerowskiej i zmienlona zupeł

nie wersja tej sztuki - ,.Przygoda z ojczyzną". 

Rok 1935 przynosi drugq powieść „Pawie pióra". Jed
nocześnie rozwija Kruczkowski szeroką działalność publi
cystyczną; wydaje zbiory artykułów: „Dlaczego jestem 
socjalistą" (1936 r.), „Człowiek i powszedniość" (1936 r.), 
,.W klimacie dyktalury" (1938 r.) . W 1937 r. wydaje powieść 
„Sid!a". 

Lata wojny spędza Kruczkowski w obozie niemieckim 
i po wojnie powraca do działalności ptsarsk.iej dramatem 
„Odwety' - r. 19-17. W r. 1950 powstaje jedna z najlep
szych sztuk polskiej dramatut·gii powojennej, Uumaczona 
i grana takie zagranic4 - „Niemcy". 

Podjął w niej Kruczkowski walkę z liberalizml!m, prze
prowadzoną nie na gruncie filozoficznym. lacz przy pomocy 

racji historycznych, na przykładzie pewnej okre 'lonej po
stav.'Y moralnej. 

„Ważny problem polityczno-moralny, który w roku I!HB 
skonkretyzował mi się jako problem „sonnenbruch1zmu''. 
żył we mnie szereg poprzednich lat, karmił się okruchami 
zjawisk, jakie niekiedy przenikały przez druty obozu i doj
rzewał wewnętrznie na długo przedtem, zanim stal się 

tworzywem określonego zamysłu pisarskiego. Co więcej, nie 
prze tal żyć v.-e mnie i po napisaniu „Niemców'·, gdyż 

w gruncie rzeczy nigdy nie był problemem wyłącznie nie
mieckim. Zacząłem myśleć o pozyl)"\\'nej, tzn. heroicznej 
replice na zjawisko .,sonnenbruchizmu". życie przyniosło 

ją samo - w ogromniejszej nad wszelki wymysł literacki 
sprawie Rosenbergów. Mus i alem napisać tragedię o Ju
liuszu i Ethel ... " Zawarł w niej Kruczkowski pełnię wiary 
humanisty w wartość człowieka. 

Rok 1955 przynosi sztukę „Odwiedziny", powstałą 

z inspiracji literackich, a mianowicie w wyniku zaintereso
wania Żeromskim. Uzupełnia wtedy Kruczkowski ,.Grzech" 
i stąd prawdopodobnie wiele motywów autora .,Przepió
reczki" weszło do sztuki o hrabiance powracającej po la
tach do ,,swojej" wsi. 

Ostatnie dwa dramaty Kruczkowskiego „Pierwszy dzień 
wolności'' i .. Smierć gubernatora" znane są publiczności 

całej niemal Polski. 
/ 

Kruczkowski prowadzi nadal d7jalalność publicystycz
ną. Jest też członkiem światowej Rady Pokoju, posłem na 
Sejm, członkiem Rady Państwa, przewodniczącym Komi
tetu Kultury przy Komitecie Centralnym PZPR. Za s"vą 

twórczość otrzymał nagrodę państwową i w r. 1953 świa
tową Nag,:odę Pokoju za dramat „Niemcy". 

B. W. 



LEON KRUCZKOWSKI 

OD ETY 
Sztuk.a w 3 aktach 

o oby: 

STEFAN JAG'MIN. dyrektor gimnazjum 

OKULICZ. byly pułkownik 

SABINA. jego żona 

, IATYLDA \ 
ich dzieci 

JULEK I 
LEMA SKI } 

_ ich krewni 
LEMAN SKA 

URBANIAK 

TERESA. służąca Okuliczów 

ZDZISLA W KARCZEWSKI 

JER2Y SLIWA 

IRENA SMURAWSKA 

MARTA WOŻNIAK 

ANDRZEJ BURZYNSKI 

STEFAN STRZALKOWSKI 

KRYSTYNA MILLER 

ANDRZEJ LUBIENIEWSKI 

• • • 

Akcja toczy się tv jednym z mniejszych miast wojewódzkich Polski, wiornq 1946 T. 

Reżyseria: 

ZDZISLA W KARCZEWSKI 

Asystent reżysu 

JER2Y SLIWA 

SceflDQTaf ia: 

ANTONI MUSZYŃSKI 



„Odwet11", wystawione w 1948 roku, nazywa pisarz 

powtórnym debiutem. Trudności przysparzala zapewne nte 

tylko spowodowana okollcznościamt wojennymi i powo

jennymi dluższa pauza pisarska - także ogólna, nowa 

sytuacja. Rewizjonizm, mający w dwudziestoleciu posmak 

skandaliczny, dzięki obrotowi historii zdążyl uzyskać urzę

dową pieczęć. A pieczęć zawsze peszy. 

Wiedziony trafnym instynktem - pisar:: przedstawia 

zmiany rewolucyjne poprzez środuwisko wrogie, nieprze

jednane, przelamuje aktualne zdarzenia przez pryzmat 

umyslowości i odczuci.a. przeciwników, względnie ludzi 

neutralnych - i w tym negatywie dostrzeuamy ich dzia

lanie w gląb aż do wojny zupelnie doslownie domowej. 

Glówna postać dramatyczna - Julek - jest postacią w żad
nym razie nie przeszarżowaną. Od usilowanej zbrodni 

w imieniu podziemia nie przeprowadził go autor w szeregi 

Z1WW, jakby to bylo w dziele socrealistycznym; jego rola 

- malomówna, dyskretna - kończy się obietnicą odmowy 

i desperackim czynem czlowieka zaplątanego w matnię. prze

rastającą jego mlode już nadwer~żone sily. Julek z „Odwe

tów" jest prototypem Maćka Chelmlckiego z „Popiolu 

i diamentu". W ogóle w planie sytuacyjnym te dwa utwory 

mają szalenie dużo - niezależnych przecież - punktów 

zbieżnych: środowisko prowincjonalne, zaplecze - hiszpań

skfe u komunistów, konspiracyjne u zamachowców, wresz

cie - starcie dwóch uczciwych ludzi na tle rozbieżnych 

orientacji politycznych. 

Mimo to u Kruczkowskiego istotny dramat tego starci11 

umyka, blednie. Wydawaloby się, że wlaśnie autor „Kor

diana i chama" potrafi wyegzaltować historycznie do ostat

ka nowy bratobójczy strzal. Nie można, rzecz jasna, mieć 

do niego pretensji, że Kordian - Okulicz. jest jeszcze mniej 

k.ordianowski od Felusia.. Czartkowskiego - to raczej skar

leni.e polskiego kordianowstwa. Zaskakuje natomiast odar

cie obydwu uczciwych sil - starych komunistów i mlodegc 

pokolenia - z legendy i niepowtarzalności. „Odwety" pisane 

byly jeszcze jakby ręką Jagmina, zamilowanego pedagoga. 

poznającego dopiero kraj po wieloletniej nieobecności. Może 

odczuwając mankamenty i zaokrąglenia odwetów histo

rycznych wspomógl je pisarz dosyć zawilymi odwetami 

rodzinnymi (znów ana.logia do spotkania.. Szczuki z synem). 

co rzuca pewien dwuznaczny cień na czystość gry. 

Fragmenty szkicu Tadeusza Drewnowskiego pt. „Wokól 

drcimatów Kruczkowskiego", Dialog nr 11, r. 1959. 

RSW „Prasa• Bydg. 37182 W-7(11 



Inspicjent: 

JULIA BOMBOR 

Sufler· 

JADWIGA LUBIENJEWSKA 

Kierownik technlczn,r 

WALERIAN PRZYBYLSKl 

* 
O~wletlenle: 

SYLWESTER KOWALCZEWSKI 

* Klerowr11c11 nracownl 

krawieckiej: 

MIECZYSLAW ARNDT, 

MODESTA JOŻWICKA 

* !ryzjer~klej: 

STEFAN JENSZURA 

* 
m11lnr,kl1:J: 

WLADYSLAW GACKl 

* 'lularslt!eJ: 

PIOTR KUSNIERZ 

* rekwizytor: 

FELIKS HE:lNRlCH 

R11dakc)a programu; 

BOŻENA WtNNfCKA 

* 



Bieżący repertuar: 

EUGENE O'NEILL: 

„Anna Christie" 

Teatr Kameralny 

W przygotowaniu: 

JAN PAWEL GAWLIK: 

„Portret" 

Teatr Kameralny 

I. LEWIN, M. HYNAN 

„Psie czasy, sierżancie" 

Teatr Polski 
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