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Premiera terenowa 

dnia 17 marca Hl65 r. 

w Wejherowie 

Dyrektor: 
ZBIGNIEW MAKUSZEWSKI 

Kierownik artystyczny 1 literacki: 
WALERIAN LACHNITT 

Leon Kruczkowski 

Cezarego Baryki elegia na śmierć Stefana. .Żeromskiego. 

Niewiele sl6w dobędę jak ziemia szarych. 

Ja. ...._ t11stqczn11 Baryka, Mjlnlodsz11 z Ceta.f't1eh/ 

Jako o śm'erc.'t ojca, wiem o śmtereL Twojej/ 

O, <!zemuś mnie opuścil w przeddzten mojego nóJuP 

ku ostatecznej R2ecz11 obrócony twarza 

Odszedleś! 

Ju~ Cię nie Uęcl4 siec wichry , które mi seti'e olrna!4! 

.TIL~ mnie milować nie będq Twe oczy, .frenlce troskl -

W pou:ietrzu polskim się lamie mój śpiew sunowsl;i! 

„Leżala bezsilna ąlowa nad przeraźliwą pustynią„ . " 

Du?eś krew sercu memu, a cóż ja dla serca uczynię? 

Lecz jutro --: wiem - będę mia! serce niechwiejne! 

Hetmanie! 

Na arabie Twym legla chorągiew, którą podejmę! 

Z tomu „Mloly 11atl swiatcm", 1928 
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f2 IUJtatnika 

Dramatnrgia naszych czasów - cz1.imi:e ona być powinna? C!'J 
nie sztllkq pruwaclzenia sporu, sporu ideou:o-mora!nego. między 
hamani~ti;cznymi jeclnoczqcymi uczuciami czlowieka, a pra
wami historii, które sq prawami walki czyli prawami ostrych 
podziałów? A jeśli tak, to co powinno być - w dramaturgii -
„metodą'' tego sporu? Myślę, ze przede wszystkim wyna
lazczość sytuacyjna. Chodzi o syt1tacje takie, w których uczciwi, 
ideowi ludzie stają naprzectw siebie jako przeciwnicy i spo
strzegają nagle, że są nieuchronnie skazani: jeden na zadanie, 
drugi na odebranie ciosu - politycznego, moralnego, a niekiedy 
również fizycznego. Taltq wynalazczofrią blysnąl na chwilę np. 
Wajda w „Popiele i diamencie'' rozgrywając zabójstwo Szczuki 
w braterskim niemal uśctsku mordercy i jego ofiary. 

W moim scenopisarstwie najczęściej (w „Odwetach". w „Niem
cach", w „Pierwszym dniu wolności") niepokoją mnie takie właś
nie zderzenia ideowo-moralne Są to zderzenia o wiele częstsze 
niż się wydaje - wlafoie w okresach wielkich konfliktów zbioro
wych: wojny, rewolucji, kiedy prawa historii dzialają najpow
szechniej i najbardziej dramatycznie. Sq to zderzenia 0 wiele glę
biej obnażające naturę ludzkich sporów niż to jest możliwe w 
starciach, w których przeciwnicy nie widzą swoich twarzy, lee.z 
jedynie barwy swoich znaków. 

Nie chcę przez to powiedzieć, że barwy nie mają znaczenia. 
Od lat ukochatem jeden określony kolor. 

Listopad 1959. 

Henryk Vogler 

„Odwety" po raz drugi, 

Rzeczyw:stość dramatyczna Kruczkowskiego jest upcirządko· 
wana, symetryczna, niemal architektoniczna. Jej kontury pocią

gnięte są śmiałą, męską kreską. I dlatego, w pierwszej wersji, za
ko1iczcnie sztuki: śmierć Julka i wielkoduszne zwolnienie Okuli
cza przPz Jagmina, było zamazaniem tej linii, która zamknięta w 
ten sposób miękką. niezdecydowaną pointą traciła swą ostrość. 

Dopiero nowa wersja nadała budowie dramatycznej ostateczną, 

architektoniczną całość. 

.Jeżeli zachodnie-europejski teatr XX wieku (np. teatr fran
cuskiej awangardy) można by nazwać „teatrem nieładu", teatrem 
rozbicia form dramatycznych, co odpowiada rozbiciu form spo
łecznych ... - to sztuka Kruczkowskiego reprezentuje „teatr ładu", 
teatr uporządkowany i przejrzysty, teatr „odnalezionych propor
cji". W pewnym serule nawraca ona nawet do form dramatu kla
sycznego czy greckiej tragedii, przypominaj'IC ją poniekąd uro
wością konstrukcji, regularnością elementów układu - prostego 
jak antyczne kolumny - charakterem swojej problematyki, któ• 
ra jest przede wszystkim problematyk'! moralną, 

Ale z tej przyczyny sztuka Kruczkowakiego nie ze w1zystkirn 
jest jeszcze sztuką, w iJtotnym tego 11łowa 2.11aczenlu1 wapółcze• 
lnlł. Sprawa dramatyczna „Odwet6W" nie zupełnie jMzcze Wy• 
t sta z rzeczywistości społecznej i historycżn(!j nMzych czasów, 
jej di„Jektyka ni j t j zrze wy tarcz jąl'ą w µelni dial k\yką 
walczący h kl , 

... Właściwa spruwa dramatyczn; po. iada po trochu charakte1' 
wewnętrznej prywatnej rozgrywki o wymiarze przede wszyłtkim 
moralno-p. ychologicznym, gdzie przynależność Jagmina i Okuli
cza do przeciwnych obozów ma raczej znaczenie „perypetii", jesz
cze jednego supełka komplikującC'~o węzeł dramatyczny, niczym 
szekspirowskie przeciwieństwo Capulctów i Montecchich. Niezbyt 
.szczęśliwe okazało się powiązanie zasadnicwgo hLc;torycznego kon
Iliktu z konfliktem śt:!śle pry,watnym. Odwety rodzinno-osobiste 
zdają się wskutek tego niekiC'dy przesłaniać istotne odwety ~po
łccznc>. Działalność Okulicza wygląda Po trochu na jego prywatną 
zemstę za zdradę małżonki i - na odwrót - zrozumiała i ko
nieczna reakcja Jagmina, w zmienionym zakończeniu sztuki, mo
głaby się wydać podyktowanym osobistymi motywami „odwetem". 

Powyższe zastrzeżenia nie odbierają jednak sztuce Kruczkow
skiego jej niewątpliwych wartości, nie podważają jej zasadnicze
go znaczenia w historii powojennego dramatu polskiego. 

„Lwy z I ·altu" nr JO z 1949 r. 



'rojekt dekoracji, Akt I III. 

Tadeusz Drewnowski 

Wokół dramatów Kruczkowsklei:o. 

Wiedziony trafnym instynktem - pisarz przed tawia zmiany 

rewolucyjne poprzez środow'sko wro"ie, n:C'przejcdnane, przeła

muje aktualne zdarzenia przez pryzmat umysłowości i odczucia 

przeciwników, względnie ludzi neutralnych - i w tym negatyw: 

dcstrzegamy ich działanie w głąb, aż do wojny zupełnie do łow

nie dcmowej. Glówna postać dramatyczna - Julek - jest po

stacią w żadnym razie nie przeszarżowaną. Od us:lowanej z.brod

ni w imieniu podziemia nic przcpnwadzil go autor w szer0gi 

ZWM. jakby to był:> w dziele socrealistycznym: jego rola - ma

łomówna, dyskretna - kończy się obietnicą odmowy i desperac

kim czynem człowieka zaplątanego w matn:ę, przerastającą j0go 

młode a już nadwerężone siły. Julek z „Odwetów" jest prototy

pem l'.laćka Chełmickiego z „Poµio!u i diumentLL". W ogóle w pla

nie S)tu<cyjnym te dwa utwory m iją szalenie dużo - niezale~

nych przecież - punktów zbieżnych: .'rodowisko pnw!ncjonalnr, 

zaplecze - hiszpańsk:e u komunistów, konspiracyjne u zama

chowców, wreszcie - starc:e dwóch uczciwych ludzi na tle roz

bieżnych orientacji politycznych. 

„D/ałoy" nr li z !950 Ir. I0'}-110 
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Wanda:;zaplanka Projekt dekoracji, Akt II. 

Edward Csato 

O dramatJch Leona Kruczkowskiego. 

Kruczkcwski nie je~t pisarzem . p ntanlcznym, W jego twór
czo'ci refleksja pncwnża nad wyobraźnią, nad owym żywym 
potokiem obrazów. który rodzi się ze wzburzonych namiętności. 

Uczuci· i prz życ!a ludzkie w jego sztukach przeważnie są do
skonale określone. dążą do j; sności, wyr&zistości, zde!inio\•,, !lia. 
1 jasno ć osiągają przede wszy ·tkim w dyskusji. Dyskusj 1 je~t 

ulub:onym środkiem pisarskim autora , Niemców", jest jednym 
z zasadniczych elementów jeno teatralnej poetyki. Obraz, którego 
często pisarze unikają, bojąc s!ę malej atrakcyjności, obraz pary 
bohaterów. siedzących 1nprzeciwko siebie i osądzających swoje 
racje - u Kruczkow ·kiego pojawia się stale \V roli kulminacyj
nego momentu utworu. W „Odwetach" naj'ważniejsza jest rozmo
wa Jagmina z Julkiem, w „Niemcach" dwie wielkie dyskusje nie
mal wypełniają trzeci akt sztuki, w „Juliuszu i Ethel", już cał

kiem od zewnętrznej strony rzecz biorąc, przeważająca część dra
matu rozgrywa się w dialogach Ro.;enbergów 

Przy tym typ dysku ji, w którym lubuje się Kruczkowski. sp:>
tyk~my stosunkowo rzadko na kartach innych w;;pólczesnych dra
maturgów. 

„.U nie~o dy. kusja nie jest nigdy przerwą v,; akcii. lecz sV je 
się innym sposobem jej prowadzenia, takim, w którym działania 
bohaterów doprowadzają do starcia dwóch różnych postaw mo
ralnych, różnych poglądów na świat. 

„Dwie $/tony rampy" 
Czytelnik 19~6, str. 75-76 
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„Pierwszy dzień wolności" 
reż. 1blu1 owo pod kier. z. Hubnera 
przy wspólprncy A . Wajdy 
scen J, A. Krns~owsk 
A. F u1akowskl (Dok lor). B. Kobie In 
!Hieronim) z. Cvbul ki 1.Tan) 

T. Drama1vczn •, Gdynia, 211.II JUGU r. 

SJ>Ck!akl kn rC'prczcnlownl teatr polski 
w T • trze Na1 od u w w Pnr)'lU ~:; 1 2U. IV , 
rn&o. 

,,Oc.lwetyu 

.+- reż . St. Kwoskowsk: 
scC>n, F. Krassow k l 
J . Sllwn (Ja~mln). 

A. Mm wh k (Urban1nk) 

1. KamC'rnlny, Sopot 
5 st ·cznln J!.51 r. 

,,Slcmcyu 
~ rez. zbiorowa 

cen R. Bublcc 
St Mrii3lyński /Peter ) 
Cz. S:riclcckl (Sonncnbruchl 

T Kameralny, Sopot 
23 marca 1900 r. 

LEON KRUCZKOWSK 

ODWETY 

Sztuka w 3 ktach 

Prolo!:l i epilog: 
nys:::arcl Smo~ewski 

Osoby: 

STEFAN .JAr.l\IlN, dyrektor 1(mnozjum 

CKULICZ, były pulkownik 

SABINA, jego żona 

MATYLDA J 
JULEK J ich dzieci 

Juli•1s:: Przyb!Jlski 

Waclaw Rogucki 

Maria Chodecka 

f Maria Wawszczyk 

l Waldemar Starczy1iski 

LEMAŃSKI } 
LEMAŃSKA ich krewni 

URBANIAK 

TERESA, lużąca Okuliczów 

„R0,1AN" 

{ 
Zbigniew Ga wroiiskt 

Anna Kulawiitska 

Stef an Kąkol 

Janina Heine 

X 

AkcJa tociy •f: w J dnyni t. m111cJ!rlYch n11 st wuJ WlldZ. ich l•ol kl, 
wiosną 1946 roku, 

Sc!'.' n ograli a: Reżvscria: 

WANDA CZAPLANKA ZBIGNIEW DESSERT 

Opracowanie dźwiękowe: 
MIROSŁAW NIZIURSKI 

AsystC'nt r!'.'żysrr : 
STEFAN KĄKOL 

„Smlcrt i:ubHnatorn" 
rel.. K. Braun, cen. All Dunsch 

<f T, Gv. l:izdow kl Gubernator) 
St. Michalski 1w1t:zlcń) 

Teatr Wielki, Gdlltl5k, 12 IX 196-1 r. 
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Józef Kelera 

Kruczko" skJcgo formy dramatyczne. 

.„W;ilka o „dusze pokolenia" - pokolenia „Kolumbów" - by
ła nacz. lnym problemem czasu. Dla Kruczkowskiego, dla Jagmi
na, dla Szczuki wreszcie - pami<:tajmy: wszyscy trzej wrócili 
do kraju po dluż zej nieobecności - bylo to w jakimś sensie p o
k o 1 e n i e s y n ó w. Synów wyrosłych pod cudzą kuratelą i bar
dziej, niż do myślenia, przywykłych do wykonywania rozkazów. 
Kiedy tak widzi si<: problem, który ma stanąć w centrum sztuki 
teatralnej, form dramatu rodz.innego właściwie narzuca się sa
ma. 

... Ale dr.amaturgfa, w każdej postaci, jest sztuką rozmowy: 
strzały są tu efektem akustycznym .. Jagtnin musiał zatem także 
rozbroić Julka, posadzić za stołem i rozpracow·1ć ideologicznie: 
dla tej jednej, centralnej sceny, wypełniającej prawie cały drugi 
akt, zostały włusciwie napisane „Odwety", 

.„Te kolejne dysputy parami... to jul. w „Odwetach"' sceny klu
cz.owe, którym podporządkowany zcst I ostatecznie zkielet dra
m tu. Łatwo powiedzieć, kto im patronuje: Żeromski. Ciekawe 
jednak. że nie tylko Żeromski - dramaturg, także Zcr:>mski -
powieściopisarz. te z „Przedwiośnia". I to jest bodajże, od stro
ny 'vyboru pewnych elementów techniki dramatycznej. wyboru 
tradycji, najbardziej może znacząca. jak dotąd , zapowiedż prze
łamania ibsenowsk;cj formuły psychologiczno-obyczajcl\vcgo ,.dra
matu rodzinnego". Formuly jednak wyjściowej, którą odnajdzie
my jeszcze w nawrotach, a potem, niejednokrotnie, w szczątko

wych już raczej :sub trukturach tej do konca niejednorodnej dra
maturgii. 

„ Diu!og'' nr 12 z 1'l';2 str. 110-112 

Stefan Treugutt 

Fundament dramatyczny sztuk Kruczkowskic!;o. 

... Dwóch uczciwych ludzi - przeciw sobie. I jakież wyjście? 
... ani Ja.gmin, ani Julek nie są \ •yizolow n: , ich „zderzenie" nic 
zaszło w laboratoryjnej próżni. ob·1j są reprezentantami, wysla:1-
n:kami sil zbiorowych. 

.... Jest('śmy w ko1icu sztuki pewni, że .lulek niko1.p ju;i; zz;:i \' ę
gla nie b<:dz.ic z bija! , Chciał j dn ak strzt'lić do siebie, przypa
dek tylko ocalił go od samobój. twa. Samobójstwa wymuszonego, 
powiecie, nakazanego przez Okulicza. Tak, wymuszonego, ale 
przede wszystkim na samym sobie, narzuconego sobie przez po
czucie obowiązku. Autor „Odwetów" nic zgadza się z t kim po
czuciem honoru, z taką solidarnością, z poczuciem obowiązku 
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Okulicza i Julka. Autor solidarny jest z postawą, wiarą i ideała
mi Jagmina komunisty, Cóż .stąd, solidarność z własną grupą. 

obowiązek wobec przekonań, które są czymś własnym a jedno
cześnie łączą 113.s ze zbiorowością, pokazu! autor u obu s tron, 
prz·1jac:'ół i wrogów. „Dla 11iemieckieno człowieka swnieniem jest 
cln1ni niemiecki czloll'iek ... " To mówi żandarm Hoppc, czkk pry
mit) wny ; autor niewątpliwie z gorzką ironią włożył mu w usta 
t11kie słowa ... Ruth z tej samej sztuki jest tylko artystką„. ale 
przypomina się jej: , Bqclź co bqdż, jest pa11i Niemką". 

Każdy człowiek jest sobą, i nic tylko sobą. Uniwersytecki woź
ny i świetna artystka są - dla Europy - niemieckimi gwałci
c'.elarni Europy. Julek z „Odwetów" jest dla Jagmina synem: jest 
dalej, dla człowieka dojrzałego, postępowego pedagoga. przedmio
tem humanistycznej troski i współczucia; jest też czę cią wrogie
go świata, który strzela do nas, do którego my też musimy strze
lać, jeżeli nie potrafimy jako' mądrze rozbroić ręki, która w nas 
mierzy. Kim jest dla Jana z .. Pierwszego dnia wolno.ki" Inga, 
kim od dla. niej? Sami ponosimy odpowiedzialność za nasze czy
ny - sami przecież o nich dc-cyduje:ny. 

„Ocl1i:ety" bez wątpienia nie należą do najle>p.szych sztuk Le-
na I ruczkowskiego. Jc-st pncciC'ż \\' tej nadm'.ernie „rodzinnie" 

u'.lramatycwioncj i dydekt ·cwej sztuce o zbłąkanej przez kon
spirację młodzieży to właśnie, co stan()Wi fundament utworów 
Kruczkowsk e>go: autentyzm kon!liktu. Przynajmniej w scenie Ja
gmina z Julkiem, która jest najbardziej dramatycznie ekspono
wanym szczytem problemowym, autentyzm ten objawia się do
titnie. Bo w scenie tej nic spotyka się dobry człowiek ze złym 
clłowiekiem, nie, to los rzuca jednego uczciwego człowieka prze
ciw drugie mu. A u ter jest politykiem, ideologiem dostatecznie o
kreślonym, by odebrać losowi anonimowość, by po nazw:sku na
zwać siły, które kazały Julkowi strzelać do Jagmins. ie jest na
tomiast politykierem, ideologiem deklaratywnym na tyle, by zli
k •idować całkiem losową problematyk<:, by autentyczny drama
tyzm zastąpić schematem: tu prawda, słuszność, tu my - tam 
oni, zło, czysta negacja zachowa1'J ludzkich. ie ma takiego sche
matu w scenie Jagm:n - Julek. I ten „nasz" Jagmin i tamten na 
razie stracony, „obcy" Julek, obaj oni rl'prezentują siebie i jcd
noczc 'n!e swoich, postawa obu zależy od ich sp:>leczncj „timowy" 
Z" zbiorowośc:'ą. Aut:-r w tym wł~śnie \\id z.i silę post.iw ludzkich, 
irh sens, skręp:>wunic, fatalność na koniec n!cuchronną na„zcj 
spo!eczncj wolności - i niewoli. że ten dopiero, jak o tym uczy 
Pismo, duszę swoją odzyska, kto pi('rwej ją zgubi w służbie in
nym duszom. Ale autor, marksista i polityk, zapyta : w jakiej 
służbie? i czy w dobreJ slużbie? 

„Tl'nlr" nr 22 z IOGł r. 
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I zi< Io .eona Kruczkowskiego 

LC'on Kruczka ·ski urcdzil sił' \\' KnikowiC', 2B cr.C'rwca 1"00 r. 
Po sludii.lch z z·1krcsu lcehnolo •ii d1rmii. µ1„ t·owal w przcmy"lC', 
w Z 1glr,biu Dąbrow:kim. 

Dchiutownl - jako p"Jctu - w cz 1·opiśmie , illrz.~ki" w 1!113 r. 
Pien • zą je~o ksiqi.kri był tomik poc~ji „!lll0ty naci śu•iatem" 
(l!l2B). QnólnopoL ki rozgłos tdnbvla j •o rcwizjonistyczn po
wie~ć historycz!l' z l'U1sów pow.;t mi 1 list pudowc~o. oparta na 
nutentycznych pami~tnikach rhlop -n lUC7.ycicln, Kazimierza n~
czyń ·kic •o, pt. „l'orclia1i 1 cham" (1032). Niejako jej kontynuacją 
bvln nast~pna pow:cść, o wsi polskiej przed I wojną świ tową. 
pt, „Pau;le pióra" (1935). Trzecią - odmienną od poprzednich -
powieść „o ludz! eh", p ychoh •icznc studium bezrobotnego inte
ligenta, ,,Sidln" (I !137). 

„Powlt cloplsarzn - pl al o sobie - niepokoiły jut -
\\ cześnleJ. ze znacznie, lecz dot d nie dość aktywne - cl!l• 
coty do scenopl ar twa 1wyrat:ily 5lę one m. In. przez 10, 
te w pracy nad po ·1etct11 partie narracyjne I opl. owe od· 
czuwałem jako trudv „katorłnlc:r:e", znacznie lepiej n:ito• 
.Inia ciulem •le w Cllalogach)". 

Trud dramaturga zaczął od przeróbki scenicznej „Kord!ana 
c'h.am:i", w cz~ścl nap nej nawet wierszem, dokonanej za na· 

mową Leona Schllle1•a, wy tawion j w teatrze „Comoeclia" w 
193~ r. w r •ż, Eu cbiu Zd Poredv. Równocześni niem. l p!~Zt! 
Kruczko\\ ki dla t~ z. l tiu tf'p:>;l ż .c· nilzny . .Dułtater 1tas:urlt 
,•zwou '", kló e n Lr '· 0)1:11 t 1 b:I 1 1 1 re1: ~j.1C'h pl. nwydl o uj. • 
wn onej \\ tn:t! r. frrzl! nicjnkil'!..O llumm J 1, który zdobył sl&\\'~ 
I mai:ih k p-01.Lij, c si• w, pnh •I •go w rzN•zywk.tości. bohatera t 
WOJny. wiatowtj Sz1ukn ta z·Hhnw·1J 1 ir, tvlko W frngmu1t:1ch, 
wy tnrcz· jricych jednak, by ·twierdzić, że drurlą j j WC'r j" pt. 
„l'r„urior/11 z VaterlurHlem" untor zn 1·zniP pogl<:bil psych'.llo rcz
nic. 5ztuk t \.'C' zła nn sceny pol! l:i d11pi"ro w l!lli:l r. 

Krut''.'.kowski był w tych czns t'h nic tylko autorem popularnej 
powie„ri i pocz tkujqt:)m dr mnturgiei:n. 1Pt'7. od d·1wna jui. ak
tywnym dzic1l cz m politycznym i ~polccznym, wl d.ijącym wiel
ką prei tatą i .siłą 1rzckonyw·111ia puhli yst:i („Czluwiek i 1>nw
slrcl11iość", „Dlaczrr1n jestem surjnlistq:'". „W klimacie t111ktat11ry~'), 
\\' pólprncownikiem pi m IC!wicowych („Syg11aly", . Lewy tor", 
„Po prostu". „Nowa u ie.f', „EJ)uku"J. To z rnng 7.owanie społecz
ne i r>olitycznc .stl'!nowi cech~ c·i!Pj jego twórczości. Ono tnkżc, 
gdy wkraczal do teatru. kazało mu sii:gnąć po form~ sceniczne
g reportażu. jnko typową dla ówc·zcsnego - żeby wskLi:rnć na 
I'! cntor . niektt'.irc t otry radzieckie, czy u nas działalność Wi.1!1-
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Nn pruł"" 
'fi,' Wawszczyk, M. Chodecku. W. n guckl, Z.b. G "'' 01'1 kl, . I<u
Ia\~ lńslm, J. Prz ·b~·I kl, :st. I< kol. 1 et Zbigniew n crt 

durskiego zaangażowane •o te tru polityczne o. Takimi „re
portai.ami scenicznymi" były dwie pien\ ze sztuki Kruczko\\'
sk:ego. 

Ale już kierunek, w jakim poszedł Kruczka\ ski przerab:ając 
„Bohatera naszych c?asów" na „Przygodę z Vaterlandem", \.'ska
zuje na proces, który przebiegać bGdzic przez calą jci:::o twórczość, 
cechując ją w spc>sób szczególny, proces krzyżowania sic: , czystej" 
problematyki ideowo-politycznej z pogl~bianicm psychologicznym 
postaci scenicznych. Zalamanie siQ reportażowych eksperymen
tów teatralnych skłoniło lewicowych dramc.lurgów do powrotu na 
teren teatru opartego na psycholor,iczny.m rysunku po;; ta ci. do wzo
rów stworzonych przez problemowe sztuki Ibsena czy tendencyjne 
komedie Shawa. Tym też tłumaczy si<: nasti;:pna cC'cha twórczości 
autora „Odwetów", którą znajdziemy we wszystkich jego sztu
kach - dominująca w nich rola scenicznej dysputy politycznej. 

Cały ten proces zaznaczył si~ już wyraźnie w „ponownym de
biucie", jak sam Kruczkowski okrPślil swe .. Odwety" (1!118). Wiel
ka problematyka mornlno-polityczna zamkni~ta tu została w kon
wencji kameralnego te tru p.sycholo,c:iczncgo. Siła to i słabość za
razem. Ograniczenie rozm.1chu ale i uczłowieczenie, konkretyzacja, 
zbliżenie jej do widza. Przy tych w:zy:;tkich zastrzeżeniach „Od
wety" 

„nic li ani l!ramntem po. ław moralnn•h, ant dramatem 
„rodzlnn~·m" w st ·Ju lb cna, nic si sztuką dnkusyJną o ce-
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Iowo upro zczonl'J nkcll. a pretcksłe!" do przcprow. dzenla 
e ile polltycznl'.J 11Y,p11ly, w kloreJ ar •umcntaml till 

n~z:~e' wszy•tklm racje ldeologlrtnt', n nlr dorazuc dzl1-r 111~. Rcwo0lwcr Julka .le t lUlnj jedynie tealraln~ ni rckwl
Z\'" t•mu. 

P(1d::>h:ie skłócenie publlcy:tyczncj niemal a~tua~nośc'.. z ka
mrnl:wm psychologizmem znajdziemy w „Odw1edz.1.nach (l!l52. 

t ·0 nn 19"~) a na1'dobi n"c1· bodaj w „Niemca.cit (1940}, gru-
W\. \"li • ~· • 0 , • •• 

11 ~ eh \'/ k!lkun?stu krajach po cal) m niemal S\\'I cie, o:! Drazy • l 
p~ Japo.1i«:. i zekranizowanych w NRD. 

'IE tCY" stnnowla Jnl< gdyby prze lad tendencji ~ra
mat10;rg1t.'zn ·eh Kruezkow kiego. W plcn1·s1v~1 t akc~ektP~t"f~ 
nal ,11: 011 ze siarą ronn:i ce11tc1ne1to repor a .u. , . 
r~twlnl~cle techniki trad)'C) Jnei;o d.~:~sa:~ PJ!c~~.~~~C.:;0: 

0 1· on była dla niego lll\I "" pn • . . b 
dz;nl:i na scenic do•1·odu racji 1dcow:yc~'. l<'~hnl~I 11~ rv°ot-
n·l]pntulcj,zv wykorZ\' t nel w „PIJ::R\\i„Zl ~I • . 
N'oscI". w unńte w·r„•1cle. ~ojawla sl1. 7.npowtrdz ~~ar1~~ 
turg•cznvch rozwl~z:11i, do ktorvch do zedł Kruczko1. k 
swojej ostatniej ukończonej sztuce". 

Kruczkcwski nie zrezygnował OC.wiem z poszukiwań !::irmy dla 
współczesnej tragedii. N~e poszedł drogą, którą poszedł Br~c?t, 
przekszta!c:rnia aktualnej fabuly w metaforycz~ą. przy~ow~esć. 
Marks:stowski światoi:ogląd nie pozwalał mu w:dz:eć świat Jako 
igraszkę antycznego Ul.su (Fatum), czy przeznaczen:a jak ~ SzeK
spira czy groźnego bóstwa jak u Racine'a. Trage:ha epoki socja· 
lizm~ mogła iść tylko tropem wskazanym już przez roi:nantykćw, 
podjętym przez ekspre jonlstćw, w kierunku „tragtd1l opt11mł· 
at11czne1" (tytuł sztuki Wi!:z.niewsklego jest w tym !Wypadku tra!• 
ną nazwą gatunku), w której Fatum :to tało :ta!ltąpione przet hi· 
atorię. w dy ku Jl o polskiej dram turgli, matzec 1961 t„ mówił 

ruczkowsld: 
bołt1,t r nJ zycb cu ów po hi1e być bohater m„ kto• 

ry i\i~ alnle który mo. tyC I kt6re10 bohaterstwo p
1
ote

1
1abm: 

In na codzlehhYch w •likach I wyrzeczeniach w m ~ U• 
11o'wy tepszeio tistro u, !mili ocJalltmtl„.". 

f>r6bą „ orzenia tragedii n miarę naszych cza Ów była szt~
kli pt, „Jul!u1>z f Ethel" (1953), daJ.Szą Łych ~I b kontynuaq;l 
„Smiel'~ pttuernato a'1 I niedokończony „Swlęty •, .. 

w ,Julltt au 1 Etiud'' z~gę11zczając do mak. imuril czas 1 m1eJ5~ 
akcji, 'skupiaj:\C całą uwagę na Ro ...,11bergach, asiągną~ Kruci
kowski rzadką 1W dramacie psychologicz.nym pro. Łolę 1 czysto .. I: 
sytuacji. Ale podncsz4c bohaterów od t'atu. na ~ie.de .. tal, .dał W 

rezultacie nie ich tragedię lecz apoteozę, utwor w 1stoc1e bez k0n
iliktu, w którym tragiczne katharsis zawiera się już w prologu. 
Nie możn·1 jednak sztuce tej odmówić waloru historyczno-moral

nego uogólnienia. 
w ostatnich latach życia Kruczkowski pogłębił myślowo pod

stawowy problem swego scenopisarstwa - stosunek człowieka do 
spoleczet'istwa. w „Pierwsz11m clnw wolności". <:960) sta~ia czlo~ 
wicka wobec osobistej wolności, wobec wlasne1 Jego etyki oparteJ 
na swobodnym wyborze, i stwierdza, że 

prawdziwa warlo~l: wolności zawiera się w wyborze 
dzl~ian1a w Imię racji spolecznycb I politycznych, kt<irym 

nawet lak zdawało by ie ni zaprzeczaln:i warto. ć, J:ik J>ó
c;.uele solidarnoscL mir.dz ·Ludzkiej, nic da si~ przeelw,lawll:". 

W „Smierci gubernatora" (19Gl), opartej na motywach opowia
dania Andrejewa ( potykamy się tu znowu z swoistą „bluszczo
watością" twórczości irntora „Odwetów". chętnie podejmującego 
obróbkę literacką gotoweg:> m iterinłu - utworu, relacji praso
wej, dokumentu czy aukntycznc~o wydarzenia). postawił autor 
człowieka wobec problemu wiadzy i jej stosunku do historii, je
dynej miary wielkości człowitk<1, hL~toni, 

„w l<tóreJ 'POlt'cLne pn.crmany są dc•łl•rmlnnn:nmt ludz
kiego losu, ale zarazem są lytko przez ludzi okre'lane. W 
Jej obllnu prawdziwe znaczenie maja lylko czyny". 

Nicdoko1'lczony „Swiętu" miał być jeszcze jedną próbą współ
czesnej tragedii, 

„tra1:edl11 czlow jcka, którv wyprzedza własna formację 
p0Jec1.n;1 I hi.ton ·zną, a Jednoczc nie nie umie zdobyć sit: 

na końcowv w yblłr, na ostateczny krok w kierunku spo
łecznego Ut.a adnlenla wta nycb przekonan". 

Kruczkowski, jak mało który z dramaturgów, tworzył w bez
pośrednim kontJkcic z teatrem, poczynając od przedwojennej 
działalności recenzenckiej, poprzez wspólpracę z teatrem „Comoe
dia" i praktykę reżyserską w jenieckim obozie w Arnswalde 
(Choszczno), po długoletnie kierownictwo literackie w Teatrze Pol
skim w Warszawie. Znajdywał przy tym czas i siły na publicy
stykę i systematyczną, ofiarną i owocną, działalność społeczną 
i polityczną (był wiceministrem kultury w latach 1945-1948, po
iłem na Sejm, członkiem Rady Państwa, członkiem Swiatowej 
n dy Obrońców Pokoju, laureatem Nagrody Pańatwowej (1950) 
l Leninow1kieJ nagrody uZa utrwalanie pokoju międ:ay naroda· 
ml" (19ll3)1 

Zmarł War.na\vie1 1 sierpnia 1962 r. 
b a nurty - p ychologizmu i po zukiWania formuły dla 

WlipAll!z 1inego t ·ag!zmu "'--' przcpły ające przez całą dobitnie za
ngi\ŻOWaną politycznie twón•zość Kru~zkow. kio:o, nie połączyły 

Iii;:. fth w11półobcrność i ~m;igani~1 ii;: potwierdzają sąd Iwasz
kiewicza: 

„Mimo gl boko ugruntovrnn~'ch prtckonań wybitny len 
pisarz nie by1 wolny od przecznośtl, 1kwl:1cych w nim sa
mym. Gra takich ~przec2no~cl Jest tym cierpieniem, kl6rc 
owija zlarenl<o plasku materi;\ tworząca - perłę". 

To sprawia, że twórczość Kruczkowskiego jest i pozostanie syn
tezą niejako powojcnnc~o etapu rozwoiu polskiego teatru, które
go Kruczkowski przez wiele lat był właściwie j dynym biletem 
wizytowym za granicą. W kraju nic tylko wszedł do lektury szkol
nej, ale w jego powojennej historii literatury zajął odpowiedzial
ne miejsce współczesnego klasyka. 

Op11H'uW ni! nn p 1Jsł11wie lllZJHuWy J na Klossa• 
wicziJ „O rlranwtnch Lu.1na K1uczko\\'1hie:1u" opu· 
hllkuwan~J vl „ \/mn11ar/111 Srr111 l'ol hl"/ 11102/l'!IJJ", 
Wyd. All\ t\ <Zna I Fllmawc, Wur zuwa 19Gł str. 
~6-iU, 
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