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NA.JWAŻNIESZE DATY 
Z ŻYCIA I TWORCZOSCI LEONA K.RUCZKOWSK!EGO 

19110 

28 czerwc1 urodzU się w Krakowie Leon Kruczkowski, Jako jl!!dno 
z siedmiori:a dziec! Lukasza Kruczkowskiego, introligatora. 

1918 

Przyszły powieściopisarz i dramaturg kończy Wydział Chemll 
w krakowskiej Wyższej Szkole Przem~·slowej I rozpoczyna pracę 
zawodow11. Debiut poetycki na łamach czasopisma „Maski". 

1920-1924 
S1użba wojskowa. 

1925 

Malteństwo z Jaclwig11 Janowską. 

1926 

Praca nauczycielska w Szkole Rzemiosł w Maczkach na terenie 
Zagłębia Dąbrowskiego. 

!928 

Ukazuje się zbl6r wierszy Leona Kruczkowskiego Miotu nad 
4wtatem. 

1932 

Ogromny roz&łos zdobywa powieść historyczna KoTdtan t Cham 
oparta na autentycznych pamiętnikach wlejskle&o nauczyciela, 
Kazimierza Deczyńskiego. 

1933 

Plsarz osiada w Krakowie, poświęcając się działalności społeczno· 
-kulturalnej w organi2aejach lewicowych oraz pracy Iiterack!„j. 

1935 

Teatr Comoedia w Warszawie wystawia adaptację scenlczną Kor
diana l Cllama oraz antyhitlerowski utwór sceniczny L. Krucz
kowskiego Bohater naszych czasów (Daubmann). Ukazuje się po
wieść Pawte ptóra. 

1936 

L. Kruczkowski ogłasza artykuły we wszystkich pismach wal
czącej lewicy społecznej, bierze czynny udział w Zjeżdzle Pisarzy 
we Lwriwlt'. 

1937-1938 
Powieść Stdla. Dlaczego jestem socjaLtstq (broszura), \V kUmacte 
duktaturu (Zbiór artykułów publicystycznych). 

1939-1945 

L. Kruczkowski uczt>stniczy w kampanii wrześniowej I dostaj"' 
się do niewoli. Przez cały okres przebywa w obozach jenieckich, 
Arnswalde J Grossborn, prowadzi jeniecki amatorski „Teatr sym
bolów". 

1945 

Po wyzwoleniu pisarz natychmiast wraca do kraju, wstępuje do 
Polskiej Partii Robotniczej, zostaje członkiem Krajowej Rady 
Narodowej l wiceministrem Kullury i Sztuki. 

1948 

Prapremiera dramatu Odwety na scenie Teatru Polskiego w War
szawie. Czynny udiiał w Kongnsie Kultury we Wroclawiu. 

1919 

Dramat Niemcu przynosi L. KrucZkoWSkiemu <ukces na miarę 
światową - w Polsce Nagroda Państwowa I stopnia (1950). Pisarz 
pelni funkcję prezesa Związku Literatów Polskich (1949--1956). 

1953 

L. Kruczkowski otrzymuje mH;dzynarodow'i nagrodę „Za utrwa
lenie pokoju między narodami". 

1954 

Dramat Juliusz I Ethe!. Wśród swoich I obcych (zbiór esejów). 
Odznaczenie Orderem Budowniczych Polski Ludowej. 

195S 

Sztuka Odwtedztnu. 

19:l9 

Dramat Pterws;:u d=leń wo!nośct. 

1961 

Dramat Smterć gubernatora podejmuje etyczne i historiozoficzne 
problemy władzy. 

1962 

1 sierpnia Leon Kruczkowski umiera w pelnl pisarskiego rozwoju. 
Po śmierci autora ukazują się Szkice z plekta uczctwych l tnne 
opowtad.anta (1963) oraz Szkice z plekla uczctwuch. Inedita (1966). 



LEON KRUCZKOWSKI 

JAK POWSTAŁY „ODWXTY" 

- Było to w pierWiZym roku po wojnie. Jechali~my 

samochodem z Katowic do Warszawy, gdy nagle koło 

Piotrkowa zatrzymała nas na drodze banda leśna złożona 
z młodych chłopców. Wnet za nami stało duż ponad 10 
innych aut osobowych i ciężarowych. W pewnej chwili usły
szałem cztery strzały i gdy wyjrzałem z auta, zobaczyłem 
jak czterech mężczyzn osunęło 11ię na ziemię bez iycla. 
Potem kilku członków bandy podeszło do samochodu i za
częło nas rewidować. Zabrano mi pieniądze i przejrzano 
papiery. Byłem przekonany, że nadeszła ostatnia chwila 
mego życia, jednakże powstało zamieszanie przy jednym 
z pierwszych wozłJw. Bandyci opu§cili nas. Szofer zorien
tował się, nacisnął pedał i uciekliśmy. 

To przeżycie i widok tych młodych chłopców, użytych 

,jako narzędzie ciemnych sił politycznych - stały się jed
nym z bodźców do napisania „Odwetów". 

z wyv.1adu przeprowadzonego przez 
Zyemunta Broniarka w Pradze. 

„ Wieczór" nr 319 19 XI 1948. 

NOWE „ODWETY" 

Krakowskie przedstawienie „Odwetów" w ubiegl11m sezo
nie b11lo jak gd11b11 drugą prapremierą tej sztuki - w je; 
nowej wersji. Punktem w11;ścia dla dokonanej przeze mnie 
przeróbki b11la - nieznaczna, jdh mierz11ć wierszami tek
stu, ale bardzo doniosla w skutkach - zmiana finalu aktu 
drugiego, jego - doslownie - ostatnich trzech minut. Ta 
„nieznaczna" zmiana stworz11la zupelnie nową 111tuację 

i nowe możtiwo§ci dla aktu trzeciego, któr11 w komekwn
cj i ulegl daleko idącej przebudowie. 

Z dramat11cznego punktu widzenia glówn11m blędem pier
wotnej wersji „Odwetów" b11lo, w11daje mi aię, to, że wla§
ciwie sztuka kończ11la się na akcie drugim. Akt trzeci b11l 
już Taczej komentarzem, dopowiedzeniem; brakowało mu 
tego napięcia, które Tod~i się z rozwojowej dialektyki kon
fliktu. Nowa wersja jest pod t11m względem zasadniczo 
odmienna. Poprzednia chwiejno§ć gl6wnego akcentu oscv
lowala międz11 postaciami Jagmina i Julka. Nowa weraja 
zdecydowanie ustala ten akcent: „Odwety" są dramatem 
Julka, §ci§lej biorąc: tego odlamu mlodzteży, którego on 
jest reprezentantem. Dramat ten nie kończv się, jak po
przednio samobójczym strzalem w finale aktu drugiego, 
lecz znajduje dopiero w akcie trzecim swoją kulminację 
w zupelnie nowej, glównej teraz scenie tego aktu: scenie 
międz11 Julkiem i pulk. Okuliczem. 

„ Wieczory Teatr1l.ne" llHt s, 8 

Z NOTATNIKA 

Dramatur&ia nanych czasów - czymie ona być powin
na? Czy nie sztuką prowadzenia spor u, aporu ideowo-mo
ralnego między hwnanistycznymi j e dno czą cym i uczu
ciami człowieka, a prawami hi&torii, które są prawami wal
ki czyli prawami ostrych p o d z i a ł ów? A jeśli tak, to 
co powinno być - w dramaturgii - „metodą" te&o sporu? 
Myślę, że przede wszystkim wynalazczo~ć sytuacyj n a. 
Chodzi o sytuacje takie, w których uczciwi, ideowi ludzie 
11taiją naprzeciw siebie ·jako przeciwnicy i spostrzegają na&
le, że są nieuchronnie skazani; jeden na zadanie, drugi na 
odebranie ciosu - politycznego, moralnego, a niekiedy 
również fizycznego. Taką wynalazczo.tcią błysnął na chwilę 
np. Wajda w „Popiele i diamencie" roz&rywa•jąc zabójstwo 
Szczuki w brateI'9klm niemal uicisku mordercy i jeao 
ofiary. 

W moim scenopisarstwie najczęłciej (w „Odwetach", 
w ,,Niemcach", w ,,Plerwazym dniu wolnoici") niepokoją 
mnie takie włunie zdarzenia ideowo-moralne. Są to zda
rzenia o wiele częstsze niż się wydaje - wła,nle w okre
sach wielkich konfliktów zbiorowych: wo;lny, rewolucji, 
kiedy prawa hi1toril działają najpowszechniej 1 najbarduej 
dramatycznie. Są to zdarzenia o wiele głębiej obna.żaj,ce 
naturę ludzkich sporów niż to jest możliwe w starciach. 
w których przeciwnicy nie widz~ 1woich twarzy, lecz dedy
nie barwy swoich znaków. 

Nie chcę przez to powiedzieć, że barwy nie mają znacze
nia. Od lat ukochałem jeden określony kolor. Rzecz prze
cież w tym, że właśnie na~bardziej jednocząca ideologia 
zaczynać musi od ostrego zarysowania podziałów. Dopóki 
jednak „po drugiej stronie" stoi postać bez twarzy, albo 
z twarzą kanalii, nie ma jeszcze miejsca na dr am at, 
tzn. na coś więcej ponad zdarzenie fizyczne. 

Wielki spór ideowo-moralny naszych czasów dako mate
ria dla współczesnej dramaturgii zakładać musi nie tylko 
sprzeczne racje, ale i ludzkie oblicza partnerów. 

lHt r. 



OD AUTORA 

W rezultacie moich rozważań doszedłem do następującego 
wniosku: „Odwety" nie są jui szuką calkowicie „wspól
czesną" w tym znaczeniu, w jakim nią b11l11 w roku 1948, 
ale nie są też jeszcze sztuką „historyczną" w tym sensie, 
że jej temat należy do zamkniętego wyraźnie okresu. przesz
lości. Dla wielu ludzi. w Polsce uczuciowe związki 

z wydarzeniami tamtego czasu mogą być do dzić dnia jesz
cze bardzo żywe. Z drugiej jednak strony w 15-leciu, jakie 
już upl11nęlo od roku 1946, dokonało się t11le glębokich 

i nieodwracalnych 7111·an w na ZJJm ż11c iu. i w naSZl/111 myś
leniu, że możemy z duzym. po zi ;em rzeczvwisto:ici mowić 
już o osiągnięciu perspektywy niezbędnej dla obiektywnego 
$ądu o tamtym okresie. A zatem, dla w idza t • nlneoo 
„anno 1961" względna historyczność tematu. „Odwetów" 
będzie może zaprawiona - powiedzialbym - uc"uciowq 
potrzebą sprawdzenia samego siebie, wlasnej dzisiejszej 
reakcji na to, czym buliśm11 w czasie, kiedu rozgrywa się 
akcja mojej sztuki. 
Sprawą w „Odwetach" zasadniczą jest szczególne powią

zanie dwóch wątków: politycznego i rodzinrw-osobistego. 
Samo w sobie takie powiązan'e byw 1 rze c- q częstą i „nor
malną" w utworze literackim, w tym jednak wypndku. cho
dzi o pewną dramatyczność wątku. rodzinnego i takie wpro
wadzenie go w polityczną materię sztuki, że w odczuciu 
wielu widzów i krytyków konflikt idcowu „Odwetów" 
u.legł zmąceniu. czy nawet skrzywieniu. 

Wyznam szczerze, iż czę§ c i o w o zgadzam się z tym 
zarzutem. Wyjątkowość sytuacji osobistej, jaka - w rezul
tacie zdarzeń odleglej przeszłości - istnieje między g1ów
n11mi vostaciami ztuki. rzeczvwiście nadaje swoiste piętno 
politycznemu międz11 nimi konfliktowi, który przęcież nie 
ma w sobie, jeśli chodzi o tamte czasy, nic wyjątkowego. 
Możnaby wprawdzie na to odpowiedzieć, że takie wypadki 
zdarza;ą się w życiu. To prawda, ale skqdinąd wiemy, że 
,,życiowa" przypadkowość nie bywa na ogól dobrum uza
sadnieniem przypadkowości w sztuce, która wymaga raczej 
- zwłaszcza je§li chodzi o dramaturgię - solidnej kon
strukcji zdarzeń, niezachwianie logicznej ich motuwacji. 
Tak chyba jest również w wypadku. „Odwetów". 

Z drugiej jednakże strony nieraz spot11kalem się ze zda
niem, że znamienn11 dla tej sztuki drastyczny splot kon
fliktu. politycznego z wątkiem rodzinno-osobistym nadaje 
calej sprawie rozgrywającej się między glównymi posta
ciami pewną ludzką soczystość, ważną dla dramat11cznego 
wyrazu tej sprawy. 

LEON KRUCZKOWSKI 
z programu Prask.lego Teatru Ludowego - fragment11 

19.XII.1981 r. 

ODWETY 
Blernack.tego. 

SZTUKI LEONA KRUCZKOWSKIEGO 

NA RZESZOWSKIEJ SCENIE 

premiera 24.IX.1949 r. za dyrekcji KazłmłeTZQ 

Reżyseria: K. Bternack.t, scenografia: Zb. Mtkla.tłńskt. Obsada: 
Jagmln - Tadeun Bta!oazczyńsk.t (gościnnie), St. Z11ch, Okulicz -
T. Olderowtcz, Sabina - M . Mattnowska, Matylda - Ł. Karelu, 
Julek - St. Kamtńsk.t, Lemańska - D. Kolaszyńska, Lema.fisk! -
K. Tomczak, Urbaniak - R. Ko!aszymkt, Tere a - J. Zabh\lka, 
Roman - J. Barański. 

NIEllfCY - premiera 9.Il.1950 r. z41 dyrekcji Kaztmterza Ble1"
nacklego. 

Reżyseria: T. Trzciński, dekoracje - F. Worazt11nowlcz. Obsada: 
Sonnenbruch - K. Bternock!, Berta - M. Slentawska, Ruth -
111. /\fal!nowska, Wil li - K. Tomczak, Llessel - J. Tomczak· Zabh\
ska, Peters - St. Kamiński, Hoppc - W. Korsak. Schultz -
R. Ko!asz11ńskt, Juryś - J. Barański, Pani Socrensen - J. Soko
!icz-Arnoldtowa, Marika - I. Remblazew.tko, Tourlurelle - F. 
Falkow1kl, Franchettc - L. Karetua, Oficer Wehrmachtu -
St. Zuch, Bennccke - T. O!derowlcz, Gefreiter - St. Makowskt, 
Antoni - L. Bteńkowskt, UCZfldnik policjt - z. Kr~ltkowakł', 

Dziecko żydowskie - • • •, Helni - • • •. 

PIERWSZY DZIEN WOLNOSCZ - premiera 9.IV.1980 r. za dy
rekcji Stefana Wintera. 

Reżyseria: I. Erwan, scenografia: S. Gawrońska. Obsada: Jan 
- J. Fryźlewicz, Michał - \\'. Gruneckl, Hieronim - ,\, Fornat, 
Pawcl - w. Mlldaatńakt, Karol - w. zawlrakt, Anzelm - I. Er
wa11, Doktór - J, Witowski, Jnga - B. Bardzka, Luzzl" - l. Chu
dztkówna, Lorchen - • • •, Grimm - J. Krz11wka. 

PRZYGODA Z VATERLA"DEM premiera 18.Vll963 r. za 
dyrekcji Stefana Wintera. 

Reżyseria: I. Erwan, scenografia: z. Koreteskl. Obsada: Karol 
Hummel - W. zau:lrskl, Sekretarz Konsulatu - W. GruuecJd, 
Wt. Trojanowski, oaubmann - F. Buratow1kl, Daubmannowa -
C. Kttmaczak, Truda - J. W11socka, BumUller - A. Fornal, Sel
dentoss - T. Czarnowski, lcrkle - T. Gendera, Elza lieelberg -
T. Cliudzlkówna, Dr B(lhme - E. Apa, Burmistrz Hmche - J. Ja
chowicz, J. Witowski, Riedlnger - l\I. Mak1umowlcz, Pan Y -
.1. Terajewicz, Pani X - J. Węglanówna, KrOger - w. Trojanow
•kl, KrOgerowa - St. Rulika, Pen w makintoszu - z. Nowicki. 

Inspicjent: TADEUSZ ZOFiill'SKI, Sufler: ROMUALDA WINTER, 
Kierownicy Pracowni Krawieckiej: IRENA SZENBORN I TOMASZ 
SZCZUREK, Kierownik Pracowni Perukarskiej: EDWARD TER

LECKI, Kierownik Pracowni Modelatorskiej i Malarskiej: KAZI· 
MIERZ DRUPKA, Kierownik Pracowni Stol.Jlrsklej: JÓZEF NOWO
ROL, Główny Rekwizytor: KRYSTYNA NIEBUDEK, Oświetlenie: 
MARIAN CALOW, Kierownik techniczny; HENRYK KOPYCIASKI. 

Brygadier sceny. MIECZYSLAW BUŁ.AS. 

Redakcja programu: JE.RZY PLESNIAROWICZ 



O LEONIE KRUCZKOWSKIM 

Nazwisko Leona Kruczkowskiego w literaturze polskiej 

lat międzywojennych związane jest z kształtowaniem 

się u nas rewolucyjnego nurtu tej literatury - z narodzi

nami socjalistycznej literatury i poei.j i związanej z \Vielk im 

ruchem wyzwoleńczym świata pracy. 

Obok nazwiska Władysława Broniewskiego, który twór

czością poetycką zainaugurował w Pobce rozwój sztuki 

pisarskiej świadomie słu~cej sprawie socjalizmu, sprawie 

wyzwolenia człowieka dżwigającego się ze społecznej nie

woli do walki o świat wolności i sprawiedliwości, nazwisko 

Leona Kruczkowskiego widnieje na pierwszych kartach 

wielkiej już dzisiaj antologii utworów wyrosłych w atmo

sferze tej walki. 

Jest to literatura, której ambicją bylo od początku, 

i nadal pozosta.je, bezpośrednio wpływać na k ztałtowanie 

się życia w duchu przodujących ideałów epoki, dawać 

wyraz tendencjom rozwojowym swojego czasu - literatura 

najgłębiej aktualna, na wskroś polityczna. 

STANISl:..AW R. 0013ROWOLSK1 

• 

Kruczkowski nie jest pisarzem spon tanicznym. W jeg<' 

twórczości refleksja przeważa nad wyobraźnią, nad owym 

żywym potokit:m obrazów, który rudzi sii: ze w:t.burzonych 

namiętności. Uczucia ludzkie i przeżycia w .jego ztukach 

przeważnie są doskonale określone, dążą do ja~ności, wy

rażności, zdefiniowania. Tę ja ·ność osiągają przede wszy

stkim w dyskusji. Dyskusja jest ulubionym środkiem pisar

skim autora „Niemców", jest jednym :t. za adniczych ele

mentów jego teatralnej poetyki. Obraz, którego często pi

sarze unikają, bojąc ię malej atrakcyjności, obraz pury 

bohaterów, siedzących naprzeciwko 'iebie i os•\dzai;-ic) c·l1 

swoje racje - u Kruczkowskiego pojawia się stale w roli 

kulminacyjnego momentu utworu. W ,,Odwetach" najważ

niejsza jest rozmowa Jagmina z Julkiem. w ,,Niemracł>" 

wielkie dyskusje niemal \\'ypclnilhl Lr v " akt s7.tu'·i. ··· ' 
Przy tym ten typ dyskusji, \V którym lubuje się Kruc1-

kowski, spotykamy stosunkowo rzadlto na kartach innych 

wsp6łcze.mych dramatów. 

EDWARD CS ATO 

„Nowa Kultura" 1954, nr Z3 

• 

l\fożna by zaryzykować twierdzenie, że Kruczka\\' ki je·t 
artystą dlatego, że jest społecznikiem. Aspekt społeczny jego 
lwurczości jest nad:twyc:zaj ciekawy. Wygląda to na para
doks, że psychologia udaje się autorowi wyśmienicie wtedy, 
kiedy daje on analizy społeczne. Na odwrót, tam gdzie 
:i:awiOdą analizy psychologiczne, Kruczkowski nadrabia 
konstrukcjami socjalnymi. Ta dominująca rola elementów 
społecznych - ze wszystkimi konsekwencjami artystyn
riy mt dodatnimi i ujemnymi - nadaje pctja lne pi„tnr 
lwórc:zośc:i autora „Kordiana i chama". 

• 

W/l.C LAW KUR \C'Kl 

1'137 

Dyl clrnmnlmf:(icm w pełni świadomym wagi i precyzji 
,! i.·;a, jakc1 pncł luwGwcgo wyr~1ziciela treści ideologicznej 
i riloznl'iC'znc>j przedstawienia t atralnego. Dla Kruczkow
skiego lC'ul1 je,;t 11 aiśdś: {'j związany z literaturą, ze sło

wem. Wy r aż a c: z. I o w ie !· u. A wit:c aktor jest i::lów
nym spr;iwn1 sztuki lc: ,lru. 
Zath\'ażono wiPhikrotnic, że \\ poetyce dramaturgii Krucz

knwskic:" n prZC\\ ui.u rerleksju nud wyobraźnią. Jego teatr 
- to l<>alr gorącej, pa. jon ującej dysk us j i i n l c I ck
l u a I n c j. Nie szeleści ona papierem. Prowadzą ją ludzie 
z krwi i kości, między którymi najczęściej (poza Odwicd„i
oami) dramatycznie natęża się walka o sens humanizmu 
najwyższy: o wolność i życie człowieka. Kruczkowski tak 



!RF.NA PERKOWSKA: Szkic dekoracji 

się nieraz spieszy do dialektycznych s tarć, że ięga po fa
bularne motywy znane widzom (Juliusz i Ethcl, Pierws.:y 
rłziC!ri wolności). byle tylko nit' stracić czasu na oph;ywackq 
ekspozycji:. Ale nie zaniedba, by postać dramatu w kon
!likt zaangażi>wana scharakteryzowała się wyraziście. 

Kruczkowski lubi „kulminacyjne sceny" w konstrukoji 
swych . dramatów: sceny dynamicznych starć filozoficznych, 
ideologicznych. 

STANISI.AW WITOLD DALlCKI 
1 ,Nnwo J<ullnru" J9fJ2:, nr 44 

• • 
Uważałem go za wybitnego pbarza i bardzo świadome

go i szlachelmgo działacza społecznego. Jednak „Niemcy" 
wydali mi sit; tak gl«:l>oką analizą !ilozoficzną - nie tylko 
sytuacji niemie<'kiej, ale i całej sprawy walki z faszyz
mem, że wziął mnie prawd7.iwy podziw dla twórczości 

Kruczkowskiego. 
Odtąd ten podziw mnie nic- opuszcz.al. P0dziwiałem nie 

tylko głębię, ale i śmiałość jego spojrzenia na zagadnienia 
P'1Jityczn!' i moralne - „Pierw 'l.Y dzień wolności" i „Smie~ć 
gubernatora" - potwierdziły we mnie dla jego stawiania 
otwarcie najbardziej wątpliwych zagadnieć. Sprawy wol
ności, władzy, walki - największe zagadnienia naszej epoki 
- poruszał on w sposób jasny - i w sposób taki, jak sam 
je- podejmował. Przypuszczam, że było to dla niego nie
łatwe zadanie - i że pewne pauzy w jego twórczości wy
tłumaczyć można oporami wewnętrznymi i nie tylko wew
nętrznymi, z jakimi dzieła swoje opracowywał. 

JAROSŁAW lWASZKlEWICZ 
„Przegląd Kulturalny" 1962, nr 32. 

• • • 
Co było naczelną cechą .jego osobowości? Zabrzmi to, jak 

frazes, a przecież nie spo:;ób tego przemilczeć: służba socja
lizmowi. Wszystkie ,jego pocLynania, ,jego skromność oso
bista, cała jego twórczoś(' - wszystko to da się zebrać 

w tym wspólnym mianowniku. Jeżeli będziecie badać jego 
życie i twórczość, jeśli natkniecie się na jakieś sprzeczności, 
kłopoty, nawet slabośd - bez tego klucz.a ich nie rozplą
czecie. Żył w epoce, kiedy sprawa socjalizmu przechodziła 
niejeden ostry zakręt, kiedy przesłaniał perspektywę wszy
stkim. Każdy z nas w tym czasie czegoś niedowidział, cze
~oś niedomyślał do końca. Jeśli znajdziecie u niego spląta
nia, pamiętajcie o tle historycznym. 
Był ludzki w ciężkim okresie, został wierny w okresie 

chwiejnym. Ilu było takich? Zapewne, bardzo wielu. Ale 
był wysoko, a takim było najtrudniej. 

LEON KRUCZKOWSKI 

JERZY PUTRAMENT 
„Przegląd Kulturalny" 1962, nr 3% 

ŻYCIORYS 

(fragment) 

Ku ludziom się pochylam, 
ku słowom sif! otwieram -
soczyste dądra zdarzeń 
jak ziarno w sobie zbieram. 
Zmysłami ubogimi 
.jak światło świat pochlaniam -
niebo ku sobie słowem 
jak dłonią kwiat nakłaniam ... 
Ku słowom się otwieram, 
od imion się zapalam -
ku ludziom się pochylam 
jako ku falom fala. 
żywicie mnie swym chlebem, 
swym słowem mnie żywicie -
O, ludzie niezliczeni! 
O twórcy mego życia! 

z tomu Mtot11 nad lwtatem, Krak6w 1928. 



tGZE EZNM 3.-

LEON KRUCZKOWSKI 

ODWETY 

Stefan J agmin 
Okulicz 

Sabina, Jego :Łona 

Matylda 
Julek 

Lemański 

Lemań!ka 

Urba?iiaJc 

Teresa 

„Roman" 

Re:Łyseria: 

ziBIGNIEW MAK 

Scenogra!ia: 

IRENA PERKOWSKA 

Allystent retysera: 

TADEUSZ MROCZEK 

OSOIBY 

- TADEUSZ MROCZEK 

-WACŁAW RYBCZY~SKI 

- JADWlGA ULATOWSKA 

- ANINA KUJAŁOWICZ 

- JERZY KULICKI 

- ANTONI KOSSOWSKI 

- ZOFIA GORCZYN'SKA 

- TADEUSZ KRASNODĘBSKI 

- JADWIGA WYSOCKA 

• • • 
Akcja tOCZ'I/ się w jednvm z mniejszych miast 

wojewódzkich, wiosną 1946 roku. 
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