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T „ODWETY" DEBIUT TE TRi LNY Nr\,lWYBITNIE.J!";ZEGO 

DRA!\f TURGA XX-LECTA PRL - LEON KR CZKOWSKIEGO 

„ODWETY" są czwartym utworem scenicznym Leona Kruczkow-

kiego, prezentowanym na scenie Państwowego Teatru Ziemi Opolskiej. 

I)Otychcza wystawiliśmy już „NIEMCÓW · (sez. 1952.:53, reż. J, Ko

chanowicz. ·cenogr. W. Krakow ki), . .PIERWSZY DZIEN WOL 'OSCr 

(sez. 1960 61, reż. St. Wieszczycki, sceno r. W. Czaplanka), oraz „PRZY

GODĘ Z VATERLANDEM", (sez. 1962 63, reż. St. Wieszczycki, scenogr. 

Z. Smandzik). Przeglądając repertuar nru zego teatru z okre u przeszło 

19-tu lat jego istnienia. nie znajdziemy ani jednego w!lpólcze n go dl'a

maturga polskiego, który byłby czterokrotnie w tym rC'pertuan:e re

prezentowany. Ale też żaden inny z naszych dramaturgów po\\ ojen

nego XX-lecia nie może pochlubić ię twórczością tak konsekwentną. 

tak głęboko przemyślaną i tak organicznie z ideową problem tyką tego 

okresu związaną - jak właśnie Leon Kruczkow ki. Cz erokrotne się

'!anie po jego dramaty jest wii:c decyzją całkowicie zrozumiałą i ra

cze1 można by nam postawić zarzut. że nie wykorzystali'rny dotych

czas w zystkich pozycji jego twórczo d. Warto jednak uzm~·słowił 

obie fakt. ż dwa szczególnie doruo. le dla nas momenty, uczcili my 

wła 'nie wystav.rieniem sztuk Leona Kruczkowskiego: był to .Jubileusz 

XV-lecia naszego teatru, obchodzony w 1960 r. - i okrc- obecny, 

w którym trwają obchody 20-tej rocznicy wyzwoleni Opol zczyzny. 

Z tej bowiem okazji sięgnęliśmy po „ODWETY". pierw zy tealralny 

utwór Kruczkowskiego. 

Wiemy jui. dzisiaj, że pierw ·ze powojenne dzie:ięcioleci nie wa

rzało najlepszego klimatu dla tworzenia t•:ybitnych osiągniE:Ć n szei 

·ztuki i że nie czę to powracamy do dziel arty tycznych wówczas po

wstałych. Tym większej ceny nabierają te nieliczne, które i dzi po

trafią do nas przemówi~. Z pośród niewielu polskich sztuk ::;cenicznych, 

t.rodzonych wkrótce po wojnie, „ODWETY" Kruczkowskiego w ·trzy

mały próbę czasu. Przeżywają obecnie swój renesan , powracając na 

wiele scen. Zaprezentowała je również niedawno TV, co spotkało się 

z pow zechnym uznaniem milionowych rzesz telewidzów. 



Co stanowi o sile zywotnei tego dramatu? W 'ak1m stopniu „OD

WETY"' .!:ą sztuką reprezentatywną dla N.·órczości Kruczkowskiego? 

- Szukając odpo\viedzi na te pytania odwolu.iemy się do artykułu 

tefana Treuirutta, zamieszczonego w dwutygodniku „Teatr" (nr. nr 22 

i 23 - 1964) i noszącego tytuł .. Fundament dramatyczny srtok Krucz

kowskiego". 

Oto obszerne fragmenty tego artykułu: 

Matylda z . ODWETÓW'" Kruczkowskiego wola w pewnym miejscu : 

„To prawie nietaktowne: podnosić ludzkie zalety któregoś z tam

t y c h ludzi l"' Tamtych. czyli komunistów, ludzi nowej PolskL 

;.\latylda żartem określa swą niesolidarność z najbliż~zymi: ·w jeJ 

środowisku, aktywni wrogim wobec Polski Ludowej, gesty przy

jazne, a nawet neutralne w stosunku do „tamtych" świadczą o bra

ku taktu. Srodowisko nie toleruje wyłamywania się z reguł obo

wiązujących. w lekkiej konstatacji Matyldy przegląda się sytuacja 

konfliktowa niezmiernie poważna , bunt jednostki przeciw poglą

dom obowiązującym. pochwalanym przez określaną zbiorowość. 

uznawanym za cenne. A więc: za moralne z punktu widzenia lei 

określonej zbiorowości. Totez Matylda uchodzi w domu Okulicza 

za „czarną owcę"': w domu tym .,ceni się zasady i cierpi na \\ridok 

oportunizmu", a oportunizmem jest jakakolwiek koncesJa na rzecz 

sytuacji w Pol. ce po 1945. Na tej właśnie zasadzie Okulicz osądza 

nicość moralną Lemańskiei;;:o. ponieważ 4rt1ysl handlov.·y i cynizm 

ideologiczny Lemańskiego nie z~adza się z bezkompromisową po

stawą Okulicza. 

Srodowisko źle znosi 1.~·yłamywanie się ze wspólnoty przekonan 

i działań, osądza brak solidarności. .Jako oportunizm, dalej jako 

zdradę. Ale i odwrotnie, jednostka wyłamująca się ma także swoją 

porcję złego sumienia, może odczuwać własne posU:powanie jako 

zdradę. Konflikt ma dwa ostna. tylko metaforycznie mówimy o zdra

dzie wobec siebie, zdradza się zawsze kogoś. Z Matyldą i Lemańskim 

sprawa łatwa , nie doszło do ekstremów. Matyldę w oczach najbliż

szych „Uumaczy"' to. że ma za sobą niemiecki obóz koncentracyjny. 

cieszy się po prostu życiem. „ciągnie ją do ludzi , którzy co. robią , 

tworzą. budują', koniecznie chce .. komu.' wierzyć' '. jest pozytywna 

żywiołowo. A dodaJmy, że Matylda i Lemański to postacie epizodycz

ne: konfliktowy zaś dramatyzm naszej ludzkiej sytuacji - I w życiu 

i na scenie - nie objawia się w epizodach. Je t przecież v. ,.ODWE

TACH" Julek. 

O nim to mówi Okulicz: „Ma swoje 1deałv i posw1ęca ię im całko

wicie". Julek jako kilkunastoletni wyrostek walczył z "iemcami, oku

pacja uformowała w nim żołnier kie poczucie obowiązku i odpowie

dzialności. Bo nie tylko mechaniczna karność. ale właśnie poczucieo 

obowiązku sprawia , że Julek idzie zastrzelić dyrektora Jagmina nie 

wie, że to jego ojciec). Usuńmy na chwilę sprawę oceny polityczne". 

sprawę słuszności postępowania działatza Jagmina i zamachowcu 

Julka. Bo oto, niezależnie od mocnych racji jednego i zbłąk nia dru

giego. powstała sytuacja. w której Jegmin może powiedzieć _ wemu 

niemal zabójcy: „czy nie przeraża pana myśl, że dwóch uczciwych 

Judzi mogło się zderzyć ze sobą tak dotkliwie, tak boleśni , jak pan 
. ?" .ia .. 

Dwóch uczciwych Judzi - przeciw sobie. T Jakież wyjście? Przec1e7. 

Jagmin. pedagog i humanista, człowiek o dużej odwadze i prawosci. 

nie chce niszczyć swego młodego przeciwnika (a na dodatek, z woli 

autora, syna!) - przecież Julek ani osobiście nic nie ma przeciwko 

Jagminowi, ani też nie uważa za dobre zabijanie rodaka i uczciwego 

człowieka z powodu różnicy w poglądaC!h. No tak, ule ni .Jagmin 

ani Julek nie są wyizolowani. ich ,.zderzenie" nie zaszło \' labora

toryjnej próżni, obaj są reprezentantami, wysłannikami sił zbiorowych. 

(Nie byłoby jakiegokolwiek konfliktu między nimi. gd ·by to była 

czysta relacja człowiek-człowiek, dyby każdy z nich nie tkwił w 

własnej ludzkiej sytuacji). I te ich sytuacje ą na tyle konfliktowe. iż. 

jak uświadamia sobie i Julkowi Jagmin, „każde słowo za wcze ·nie 

powiedziane grozi nam katastrofą - tobie albo mnie!". Julek może 

zrozumieć błąd w swoim postępowaniu, może postanowić od jutra. 

od zaraz żyć inaczej, w zgodzie z takimi jak Jagmin. Ale czy w z o-
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dzie ze „swoimi"? czy w zgodzie z sobą? „Ale... to znaczy - my~li 

w popłochu Julek - zdradzić! Powiedzą, że tchórz. dezerter Jakże 

patem spojrzeć im w oczy?". 

Słyszymy w tym nie tylko strach nie przede wszystkim strach -

ide poczucie solidarności, moralną odpowiedzialność za samege siebie. 

Jesteśmy w końcu sztuki pewni. że Julek nikogo już zza węgla nit> 

będzie zabijał. Chciał jednak strzelić do siebie. przypadek tylko ocalił 

go od samobóJstwa. Samobójstwa wymuszonego, powiecie, nakazanego 

przez Okulicza. Tak, wymuszonego, ale przede wszystkim na samym 

sobie, narzuconego sobie przez poczucie obowiązku. Autor „ODWE

TÓW" nie zgadza się z takim poczuciem honoru. z taką solidarnością, 

z poczuciem obowiązku Okulicza i Julka. Autor solidarny jest z po

stawą, wiarą i ideałami Jagmina komunisty. Cóż stąd, solidarność 

i: własną grupą, obowiązek wobec przekonań. które są czymś własnym 

a jednocześnie łączą nas ze zbiorowością, pakazał autor u obu stron. 

przyjaciół i wrogów. „Dla niemieckiego człowieka sumieniem je t drugi 
niemiecki człowiek .. ,". To mówi żandarm Hoppe ). człek prymitywny: 

autor niewątpliwie z gorzką ironią \\'łożył mu w usta takie słowa. 

Hoppe Jest porządnym starym wofnym z Getyngi, ma dzieci, lubi 

szpiclowskiego oskarżenia, boi się odpowiedzialności A więc, odwra

cając sprawę, ma poczucie odpowiedzialności! Prywatnie żandarm 

Hoppe jest porządnym starym woźnym w Getyngi, ma dzieci, lubi 

dzieci. Nie na niby, tak jest naprawdę, ale tylko „prywatnie", w cy

wilu. Hoppe w mundurze jest Niemcem na terenie okupowanych ziem 

wschodnich, strzela do drlecl, jest w nieuchronnej sytuacji „złego 

Niemca". Ruth z tej samej sztuki jest tylko arstystyką, jeździ po 

Europie by „dawać ludziom samo piękno, samą radość"... tak, ale 

przypomina się jej: ,,Bądź co bądź, jest pani Niemką". Przypominają 

ie.i o tym spcjrzenia ludzi w Warszawie, w małym francuskim mia
steczku, wszędzie w ,,niemieckiej" Europie. 

Każdy człowiek jest sobą, i nie tylko sobą. Uniwersytecki woźny 
i ś\vietna artystka są - dla Europy - niemieckimi gwałcicielami 

Europy. Julek z „ODWETÓW" jest dla Jagrnina synem; jest dalej, dla 
człowieka dojrzałego, postępowego pedagoga, przedmiotem humani-

•i Mowa tu n „Nlemcoch". 

tyczne.l troski i współczucia: Jest też częścią wrogiego ~wiata, który 

5tn.ela do nas, do któr<-'go my też musimy strzelać, jeżeli l'li potra

fimy jakoś mądrze rozbroić ri:ki, lrtóra w nas mierzy. Kim jest dlci 

Jana z „PIERWSZEGO DNIA WOLNOSCI'" Inga, kim on dla niej? 

Sami ponosimy odpowiedzialność za nasze czyny - nie sami przecież 

o nich decydujemy. 

„ODWETY"' bez wątpienia nie należą do najlep zych sztuk Leona 

Kruczkowskiego. Jest przecież w tej nadmiernie, „rodzinnie" udrama

tycznionej i dydaktycznej sztuce o zbłąkanej przez konspirację mło

dzieży to właśnie co stanowi fundament utworów Kruczkowskiego: 

autentyzm konfliktu. Przynajmniej w cenie Jagmina z Julkiem, która 

jest najbardziej dramatycznie eksponowanym szczytem problemowym, 

autentyzm ten objawia się dobitnie. Bo w scenie tej nie spotyka się 

dobry człowiek ze złym człov.;ekiem, to los rzuca jednego uczciwego 

cZłowieka przeciw drugiemu. Autor jest politykiem. ideologiem dosta

tecznie określonym, by odebrać temu losowi anonimowo ć. by po 

nazwisku nazwać siły, które kazały Julkowi strzelać do Jagmina. Nie 

jest natomiast politykierem, ideologiem deklaratywnym na tyle, by 

zlikwidować całkiem losową problematykę. by autentyczny dramatyzm 

zastąpić schematem: tu prawda. słuszność. tu my - tam oni, zło, czy-

ta negacja zachowań ludzkich. Nie ma takiego schematu w scenie 

JBJ:min - Julek. I ten „nasz" Jagmin i tamten na razie stracony 

.. obcy•· Julek. obaj oni reprezentują siebie i jednocześnie swoich. posta

wa obu zależy od ich społecznej „umowy" ze zbiorowością. Autor 

w tym właśnie widzi silę postaw ludzkich, ich sens, skrępowanie, 

fatalność na koniec nieuchronną naszej społecznej wolności - i nie

woli Że t~n dopiero, jak o t.ym uczy Pi mo, duszę swoją odzyska, 

kco pierwej ją zgubi w służbie innym du zom. Ale autor. mark~ ista 

polityk, zapyta: w jakiej służbie? i czy \\ dobrej . lużbie? 

Częst-0 się pisze - i czyta - o cechującej pisar two Leona Krucz

kowskiego odpowiedz.ialności, o swoistej solidności ideologicznej wo

bec wysuniętych problemów. Myśli się przy takich określeniach wła-



·nie chyba o autc>ntyT.Tnic konfliktów, nie o ich plnkatowym vgn<t

lizowaniu (co lak rzęstn cechuj!' utwory deklaratywne. zaangażo\I. anr 

na tyle, że więcej w nich słyszymy o przekonaniach autora . niż o rH 

ciach stron występujących. 

(„.) Wiemy, jak bardzo nasz decyzje ni.:c zależą od nas. ·ak małe 

zależą od nas. I wiemy. że bez prawa do decyzji znika wszelka mo

ralność. zostaje karność, tępa. mechaniczna knrność. My wiemy, że na

sza wolność nie je~t swobodą niezależnych .. amowolnych arbitralnych 

decyzji. Ale wiemy. że trzeba pytać. gwałtowni<.' pytać o prawdę. 

o swoje i cudze racje, że nic trzeba wierzyć w te konieczna ć, którn 

nad nami ciąży, że wolność człowieka żyjącego wśród ludzi to właśnil 

dramatyzm konlliktu między moim jedno. tkowym a naszym zbioro· 

wym. To napięcie między tym, co uważam za siu zne. a tym, co m1 

narzuca świat zewnętrzny, .\lbo, to arna od innej strony: to pełm· 

niezgody napięcie m.1ędzy moim własnym Cantaz'owani m na wlasn~ 

temat a obiektywną. zewnętrzną miarą. która mi w:kazu1e. czym 

mogę być naprawdę, czym w rzeczywistości jC'StC'm. 

(W dalszym ciągu Stefan Treuitutt przeprowadza µodobną analiz~ 

podstawowego konfliktu pomiędzy moralnością jednostki, a nakazami 
związków ze zbiorowością poleczną we wszystkich pozostałych sztu
kach Leona Kruczkowskie~o. Kończy swoje wywody taką oto kon

kluzją): 

(„.) Problemu związków .iednostki ze zbiorowością, społecznych 

moralnych, Leon Kruczkowski nie rozstrzygnął za nas. Ale pod. tawą 
dramatyczną, a więc i ideową, jego utworów. jest wskazanie po
łecznego kierunku rozwiązań. Wskazanie, że relacji do innych ni<' 
rozstrzygnif!'my bez tycb innych. że m.ieszny jest i całkiem niesku
teczny taki bunt przeciw koniecznym prawom l normom życia zbio
rowego, który polega na ich fikcyjnej negacji. Nie przez eliminowa
nie jednej ze stron równania dochodzi !iię do !lzukane1 wartości. 
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