


LEON l{RUCZKOWSKI 
1900-1962 

Leon Kruczkowski urodził się dnia 28 czerwca 
1900 roku w Krakowie. Ukończył wydział che
miczny Wyższej Szkoły Przemysłowej. Przez 
kilka lat pracował w przemyśle chemicznym 
i cementowym, gdzie po raz pierwszy zetknął 
się z lewicowym ruchem robotniczym i zapoznał 
się z życiem klasy robotniczej. Następnie nau
czał w szkolnictwie zawodowym. 

W roku 1918 opublikował pierwsze utwory 
poetyckie „i.\Iaski". W roku 1828 ukazał się zbiór 
jego wierszy pt. „Młoty nacl światem". W latach 
1929- :rn Leon Kruczkowski współpracował 
z rn ic::;ięczn i kic?.m „ Eu ropa" rcdagow<Jnym pr7.ez 
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postępowego krytyka Stanisława Baczyńskiego. 
Rozpoczął wówczas działalność w organizacjach 
lewicy społecznej. 

W roku 1932 ukazała się powieść pt. „Kor
dian i cham". W roku 1935 „Pawie pióra", w ro
ku 1937 „Sidła". Jednocześnie Leon Kruczkow
ski publikował prace publicystyczne „Człowiek 
i powszechność" (1936), „Dlaczego jestem socja
listą" (1938), „ W klimacie dyktatury" (1931:!) 

W roku 1938 Leon Kruczkowski wyjechał do 
Belgii celem zapoznania się z życiem emigracji 
robotniczej. 

W roku 1939 pis<u:z powołany na front jako 
oficer rezerwy, dostał się do niewoli niemioc
kiej. Całą wojnę spędził w oficerskim oboziL 
jeńców. 

Po wyzwoleniu Leon Kruczkowski został po
słem do Krajowej Rady Narodowej i wicemini
strem Kultury i Sztuki. .J ednocześnic brał czyn
ny udział w życiu literackim; w roku 1945 zało
żył w Krakowie miesięcznik „ Twórczość" i był 
jego pierwszym redaktorem. W roku 1949 zostal 
wybrany prezesem Zarządu Glóv.."Dego Związku 
Literatów Polskich i funkcję tę sprciwuwał az 
do roku 1956. 

Powojenna twórczośc Leona Kruczkowskiego 
wyraża się przede wszystkim w dramatach po
litycznych: „Od\\'ely" (1948), „Niemc,y" (1949), 
„Juliusz i Ethel" (1953), „Odwiedziny" (1954), 
„Pierwszy dzień wolności" (1960), „Smicrć gu
bernatora" {1961). 

Za swą twórczość Leon Kruczkowski zostal 
dwukrotnie wyróżniony Nagrodą Pańslwową 
I stopnia oraz Mie;dzynarodov. ą T agrodę 
Pokoju. 

Twórczość Leona Kruczkowskiego była reali
zacją dwóch tendencji, które krzyżowały si~ 
w jego dziełach od początku, od „Kordianu 
i chama'': była ona przedlużrmiern tn1dycji lite
rackie.i i była zarazem trwałym sprzc:ciwcm 
wobec schcmotów myślowych ciążących na pol
skiej myśli politycznej. W powicśdac:h Leon 
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Kruczkowski kontynuował drogG wielkich po
wieściopisarzy XIX wieku, którzy powieść uwa
żali za wyraz myśli narodowej i narzędzie jej 
kształtowania, którzy styl formowali w pasji 
polemicznej, w poczuciu odpowiedzialności za 
los narodu, we współczuciu dla cierpień lu?u 
oraz w proteście przeciw winom wiekowym cią
żącym na sumieniu warstw rządzących i two
rzących kulturę. W dramacie kontynuował 
Kruczkowski tradycję dramatu politycznego, 
który na scenę przenosi echa aktualnych walk 
i polemik, który układy polityczne wciela 
w kształt przejrzystego symbolu. Czynnie zaan
gażowany w walkę robotniczej lewicy, z publi
cystyki lewicowej czerpał argumentację, w da
lekiej perspektywie odzywają się w twórczości 
autora „Kordiana i chama" głosy Lelewela, 
Mochnackiego, Edwarda Dembowskiego, a 
w końcu wielkiego krytyka szlachetczyzny -
Stanisława Brzozmvskiego. vV twórczości Leona 
Kruczkowskiego znalazła wyraz tradycja naj
lepszej, najodważniejszej, wiecznie zbuntowa
nej myśli polskiej. Znalazł do. niej dra.gę po
przez myśl marksistowską, ktora buduJąc na 
nowo życie społeczeństwa czyni to poprzez od
krycie jego historii. 

„Przegląd Kulturalny", HJo2 nr 32 
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Alfon::; Karny: 

l\lfosk;.i pu:;mierl1w Knn:zko .,l,it ~u 

Fulu: 1·. Jaro huws!-.i 

Knz'm"cr:: Df'jmck. l.<'on Kruczkn1cski 
Stnpk.n 1 • Jrnri11:at1 r~<" Stopki 

Stnnisłarn \Vi1old Balicki 

llndrzcj 

~ Z ł', <) \ . I E I\ T E A T R U 
n d.de do napi anla pokain~· ei:say, szczegółowiej 

umotywowany szkic krytyczny o Leonie Krurzkov;
skim, jakn c;-Jowieku le<1f ru. Nie tylko o dramaturgu. 
,h1ko o twórcy dziala.iącym ,,. tcalrzt>. dla teatru i po
przez teatr . A wi c o pelnoprav.'Tiym i pełno\\ ar~o.ścio
wym czlowick11 tratru. Oczywiśdt:' t~n artykuł synna
l;wjc zagadnienie . 

.. Funkc:ic" twórTzl: i spokcznu-organizacyin(' -
jakie od po\•:tórnego debiutu !iteracki<:'go: „Knraian 
i cham'' w 1932 r . po wcześnic:jszych próbach roelyc
kich - prz[•z tnydzieśc:i lat pelnit, wiązaly go z tea
trem s ale. konsdnventnie. coraz bardziej świadomie. 
nlębicj i dnirzalej. i\dap atar własne.i powie~ci na 
"CLllP,. autor sztuki „Bohater naszych czasów", r rcn 
zcn teatralny - tn do roku 1939. W Oflagu na Pomorzu 
Zachodnim. mi~dzy Piłą u Szczt'dnem, kierowanie sce
ną obomwą: ,.Teatrem Svmbolów". Pn1ca nad realiza
t:.iami .. Co7.y\l'ocia", 1.·z · „Lata w Nohant". fra~mtntami 
.. Dziadów" i „Sqdziów„, kilka \ 'ł;isnyrh prac r iys('r
o:;kich, w~ród nirh i .. Faust''. Ceniem dzis aktorzy: Płot
nicki w „Dramatycznym", Sewruk w Olsztynie, wyszli 
pnrl r !d r"7ysC'rskiei Krurzkowskicgo. I jeszcze pisy -



wanie również recenzji teatralnych do czasopisma "Za 
drutami", szkicowanie nowych prób dramatycznych. 
A w Polsce Ludowej: - pierwszy, na stanowisku wice
ministra Kultury i Sztuki swf k. zlaltującego się ży
wiołowo życia teatralnego, kilkuletni ki rownik literac
ki teatru Polskiego w Warszawie, polityk kulturalny 
i publicysta, a nadewszystko czołowy, najsilniej na 
społecze(lstwo oddziaływający dramaturg. Klasyk pol
skiej dramaturgii realizmu socjalistycznego. 

„Niemców" grały, zda.ie się, wszelkie miejskie 
ośrodki teatralne w kra.iu. rzasem w nowych wersjach 
kilkakrotnie. Docierały z tym dramatem sceny objaz
do\\·e do zapadłych wsi. Za przedstawieniami poszlo 
sześć wydań książko\vych o łącznC'i ilości 70 tysi~cy 
egzemplarzy, nie Jkz<jc zbiorowe-i cdyrji dramatów. 
!\Iosk\,a, Prai;a. Berlin, Par ż, Rzym, Antwerpia i So
fia, sceny chińskie, japo iskie i arabskie znają drama
ture;ię Kruczkowskieqo. Ostatnie jc:::o pozycje: „Pierw
szy dzie1i wolności", przełożono m. in na an~iełski. 
hiszpański, flamandzki, pHski: .. śmier~ gubC'rnatora" 
grana już jest na scenach Czerro !owacji, Belgii i NRF. 
Dramaturgią Krun.kowskic:«o za.iql się film. sięgnęła 
po nią tt>lewizja. ( .. . ) 

Kruczkowski miał Z\•'yrzaj I rania intensywnego 
udziału w próbach jedynie swoic·h pre>mkr. Zawsze 
brzpośredni, taktowny. wypo'-' iadał uwagi tylko wo
bec reżysera i kierowni ·f ··a art ·stycznei::o. Ale stwa
rzał wobec całe"o zespolu wykonav,;ców atmosferę 
\ •artośdową. intelektualna, ar•y:tyczną. Kon:ystaliś
my z niej wszyscy, podobni0 iak to było ,,. innym 
okresie jego dzialalności. gd_• ·akn kierownik literacki 
teatru v.rspółpracował z r żyscrami: Wh·rd1iskim. Dąb
rowskim czv KorzC'n!ewskim. I. l 

· Kruczko~ski na premier~ swych sztuk nk przy
chodzil. Date:::o. 7c silni•' przf'ź.y-.ul pierwsze zetknię
cie się jego dzieła ZC' zbiorowośc·ią widzów, dla której 
przecież tworz~·ł. I dlatego też, że nie lubił - podob
nie jak wielu prawdzi\\·ych ludzi teatru owej atmo
sfery „plotkarskiego salonu"', w jaki zmie>nia się wi
downia i foyer teatru w czasie prasowych premier. 
Nie były to spra'-'l· urazów osobi. tych. Było to inm· 
rozumienie funkcji społrczn<'.i teatru oraz inne rozu
mienie godności i autorv tu ideowej, partyjnej kry
tyki. o której rzetelnoś(· i odpowiedzialność walczył 
piórem wielokrotnie. postulujac, by pewna siebie. im
presyjna krytyka. literacka. teatralna, czy szerzej: 
oołeczna, „nie nadużyv:ala <>wobody słowa redukują

rci \Volnośł- do swawoli" 
. O Leonie Kruczkows ·im hPdZi do napisania po

kaźnv e~~ay, lub szc:-ec<ółown urlnkumcntowanv ~zkic 
krvt 'C7.nY iako n wi1?Jostro11nym i Ol'ln<w.:;:irtoi;tiowvm 
c zł o w i e k u t • n t r u s o c .i a I i s l y c z n c f!. o . 

• .1 owa Kultura'" Hlfl2 11 r 44 
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OD LAT UKOCHAŁEM 
JEDEN OKRESLONY 
KOLOR 

L. KRUCZKOWSKI 
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LEON KRUCZJFOWSKI 
O SOBIE: 

( ... ) Dlaczego jestem socjalistą? 

Po pierwsze: dlatego, że tak mi nakazuj<) 
moje uczucia społeczne. Rzeczywistość kapita
listyczna na każdym kroku znieważa je i gnębi 
najdotkliwiej; rozglądam się po naszym świecie 
i widzę życie dławione codziennie, zgięte przy 
ziemi, liche i udręczone, zdyszane w żmudnym 
pościgu za najdrobniejszym bodaj okruchem 
radości. Mój instynkt samopoczucia nic znaj
duje w nim oddychalnego powietrza dla swego 
rozwoju. Tak czuje się upośledzony, jak m · 
wszyscy, ja Wy wszyscy - upośledzony w na
szym prawie do pełni, do intensywności. do 
bujnej żyzności życia. 

Po drugie: dlatego że rozumiem, że pozna
łem, że opanowałem myślą istotne Z\ •iązki. za
dzierżgnięte złowrogą pętlą pomiędzy moim -
naszym, Waszym - losem a urządzeniami 

tego świata, który nazywa się kapitalistycz
nym. Nic ma w tych związkach nic mis
tycznego nic „przyrodzonego" i wiecznotrwa
łego. Aby je podjąć, nie potrzeba intelektu 
mędrca, wystarczy normalny zasób zdrowego 
rozsądku. A pojmując te związki aż nazbyt wi
doczne, nie będę szukał dla swego „kompleksu 
upośledzenia" ani pociechy w niebiosach, ani 
nędznego odwetu pałką na plecach człowieka 

innej rasy; ""'Ybrałem szlak, na którym myśl 
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o lepszym życiu nie jest projekcją w zaświaty, 
a walka o nie - gwaltem nikczemnym i głu
pim; wybrałem szlak, którym żywotne siły 

jutra dążą i dążyć będą, poprzez walki ambitne 
i godne tej nazwy, ku prawdziwym, rozumnym 
przemianom. 

Po trzecie: dlatego, że uświadamiam sobie 
mój interes. Nie wyrzekajmy się tego słowa. 
Mój interes - nasze, Wasze interesy - są in
teresami przeważającej większości w każdym 

społeczeństwie. Przez to samo już są one społe
cznie moralne. Są tak moralne, jak niemoralną 
jest i parszywą etycznie obrona interesów zni
komej mniejszości społecznej - przeciwko 
większości, powiedzmy ściślej: przeciwko cało
ści. Tak jest; przyznajmy się do naszych intere
sów. I niech nas nie próbują zawstydzić rzeko
mym naszym „materializmem" ci, dla których 
treścią największą życia jest wilczy, nigdy nic 
nasycony głód drapieżnych interesów, ani też 
ci, którzy za ochłap z pańskich stołów odrob
kiem szalbierstw myślowych tamtym się wy
sługują. 

Nasz interes to jest nasze dobre, pospólne 
prawo do życia, godnego tej nazwy. Chcemy ko
rzystać z tego prawa, chcemy uczynić je zasadą 
ludzkich urządzeń, całego \Vszechludzkiego pra
wodawstwa. 

To wszystko. 

Oto dlaczego jesteśmy - ·hcemy być, musi
my być - socjalistami. 

(Z brosrnry u;ydanej nakładem T. U. R 

lL' 1938 1',) 
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Państwo Ludowe nie tylko stawia do dyspo
zycji teatrów polskich poważne środki mate
rialne, stabilizujące ich byt i niezbędną ciągłość 
ich pracy kulturalnej. Zapewnia im równie7. 
swobodę warsztatu twórczego, respektuje pra
wo artysty do wyboru form i środków w zakre
sie niezbędnym do rozwoju sztuki. W zamian 
domaga się tylko jednego: respektowania przez 
artystów również s p o ł e c z n e j f u n k c j i 
s z t u k i, jej niezastąpionej niczym innym roli 
w rozwijaniu świadomości mas, rozumienia lo
sów człowieka w sensownym związku z prawa
mi historii. 

Nie nowy to, w gruncie rzeczy, postulat. 
Wielka literatura i wielki teatr w jakiś sposób 
zawsze go spełniały. Socjalizm w tym zakresie 
- to tylko znacznie szersza niż kiedykolwiek, 
bardziej powszechna świadomość takiej właśnie 
roli sztuki. 

Teatr socjalistyczny - to teatr wielkich 
uczuć i dojrzałych, a zarazem śmiałych myśli, 
to atmosfera integracji wewnętrznej człowieka, 
głęboko naruszonej w epoce kapitalizmu . .Teśli 
nasz ludzki świat ma się dalej rozwijać, musimy 
ją odbudować tak, jak odbudowujemy miasta 
zniszczone przez wojnę. Teatr socjalistyczny -
to szkoła solidarności człowieka z innymi ludź
mi, to potężna siła przeżyć zbiorowych, oczysz
czająca nas z cech i nawyków, wychodowanych 
w starym społeczeństwie, rządzonym przez 
wilcze prawa: to gorący przyjaciel i sprzymie
rzeniec ludzi pracy w ich codziennym trudzie 

lf\ 

tworzenia lepszego, sprawiedliwszego i pięk

niejszego życia dla wszystkich. 

(Z artykulu - „O wspćłcze:mość w nasz11ch 
teatrach". „Nowe Drogi", 1960 r. nr 1). 

Powi.tZi,ciopi.~a.rz 
~ta.ł ~i.q dra.ma.tur'fi.tZm 

Zastanawiałem się nieraz, jak u mnie, pi!1arza 
- zdawało się - o ustalonej już przez paro
letnią praktykę, powieściowej formie wypowie
dzi, mogło dojść do tak zdecydowanej odmiany 
warsztatu twórczego. 

Prócz Kordiana i chama, Pawich pićr i Sidel 
miałem przed wrześniem 1939 r. w opracowa
niu dalsze dwie powieści. W Polsce Ludowej za
awansowany niegdyś powieściopisarz stał się 

- konsekwentnym dramaturgiem. Prawda, że 

między obu okresami było osiem lat całkowitej 
przerwy w pracy twórczej, mógłbym poniekąd 
Odwety uważać za mój drugi debiut. Fakt jed
nak pozostaje faktem: powieściopisarz stał si~ 

dramaturgiem. 
Myślę, że przyczyn było kilka. Pamiętam, 

nigdy właściwie nie czułem się dobrze w tym, 
co stanowi głównym miąższ prozy powieścio
wej: w opisach, czy w narracji, oddychałem na
tomiast swobodniej - w dialogowych partiach 
moich książek. W tamtych też czasach nawiąza
łem pierwsze pisarskie stosunki ze sceną -
jako autor i jako przygodny recenzent. Na ogól 
jednak 20-lecie mi dzywojenne nie pobudzało 
do pracy scenopisarskiej, zwłaszcza związanym 
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ideowo z nurtem rewolucyjnym. Pisarze nale
żący do tego nurtu jeszcze trudniej niż do wy
dawnictw mogli trafiać na deski ówczesnych 
teatrów. W Polsce Ludowej sytuacja w tej dzie
dzinie uległa radykalnej zmianie. I to także nic 
było bez wpływu na wzmożenie się moich wcze
śniejszych skłonności ku dramaturgii, w końcu 
na zdecydowaną odmianę warsztatu twórczego. 

Stało się tak mimo tego, że po prapremierze 
Odwetów warszawscy recenzenci zrobili \ rszy
stko, ażeby raz na zawsze odebrać mi ochotę d:J 
pracy scenopisarskiej. Nie dlatego, że wytknę
li tej sztuce różne jej braki i słabości, ale dla
tego, że wielu z nich uczyniło to w formach 
właściwych procedurze tzw. „zarzynania". „Bo
leję niezmiernie - pisał obłudnic recenzent 
pewnego tygodnika - że prasa tak bezlitośnie 
przyjęła pierwszy powojenny utwór wczoraj
szego podsekretarza stanu." Nic trudno znaleźc 
w tych słowach klucz do odczytania „podtek
stu" wielu recenzji prapremiery Odwetów. Taj
bardziej jadowitą z nich napisał zresztą - były 

urzędnik J\'linisterstwu Kultury, który, rzecz 
prosta, nie mógł odmówić sobie takiej gradki.„ 
Dziś mogę o tym myśleć z pobłażliwym uśmie
chem, tymbardziej, że same losy Odwetóu; na 
scenach polskich przyniosły mi dużo satysfakcji 
ideowej i artystycznej - ale wtedy. w lecie 
1948 r., operację warszawskich recenzentów 
odczułem tym dotkliwiej, że bądź co bądź cho
dziło przecież o pierwsze moje po długim mil
czeniu wystą;:>ienie literackie. Nie przeceniajmy 
jednak znaczenia „rozróbek" recenzenckich. 

„Pisarze wobec dziesięciolecia" 
Noua Kultura W5.5 nr 27 
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IEPOROJĄ ~INIE 

ZDERZE1 lA 
IDEOWO-MORALNE ... 

L. KRUCZKOWSKI 



Z notatnika 
Dramaturgia naszych czasów - czymże ona 

być powinna? Czy nie sztuką prowadzenia spo
ru, sporu ideowo-moralnego, między humani
stycznymi jednoczącymi uczuciami człowieka, 
a prawami historii, które są prawami walki 
czyli prawami ostrych podziałów? A jeśli tak, 
to co powinno być - w dramaturgii - „meto
dą" tego sporu? Myślę, że przede wszystkim 
wynalazczość sytuacyjna. Chodzi o sytuacje 
takie, w których uczciwi ideowi ludzie stoją 
naprzeciw siebie jako przeciwnicy i spostrze
gają nagle, że są nieuchronnie skazani: jeden 
na zadanie, drugi na odebranie ciosu - poli
tycznego, moralnego, a niekiedy również fi
zycznego. Taką wynalazczością błysnął na 
chwilę np. Wajda w „Popiele i diamencie" roz
grywając zabójstwo Szczuki w braterskim nie
mal uścisku mordercy i jego ofiary. 

W moim scenopisarstwie najczęściej (w Od
wetach, w Niemcach, w Pierwszym dniu woL
ności) niepokoją mnie takie właśnie zderzenia 
ideowo-moralne. Są to zderzenia o wiele czę
stsze, niż się wydaje - v. łaśnie w okresach 
wielkich konfliktów zbiorowych: wojny, rewo
lucji, kiedy prawa historii działają najpowsze
chniej i najbardziej dramatycznie. Są to zderze
nia o wiele głębiej obnażające naturę ludzkich 
sporów, niż to jest możliwe w starciach, w któ
rych przeciwnicy nie widzą swoich twarzy, lecz 
jedynie barwy swoich znaków. 

Nie chcę przez to powiedzieć, że barwy nie 
mają znaczenia. Od lat ukochałem jeden okreś
lony kolor. 

Listopad 1959 r. LEON KRUCZKOWSKI 
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Stefan Żółkiewski 

Swiadomy pisarz 
rewo I uc9jnego proletariatu 

Smierc Leona Kruczkowskic1rn kst ni e tylko stratą 
literacką. nie tylko stratą w życiu kulturalnym. Jest 
to przeżycie osobiste dla tych \ ·szystkich, którly znali, 
którzy z nim współpracowali, dla których reprezento
wał dzialacza rewolucyjnego, działacza robotniczego, 
pisarza zaangażowanego. dobrq::o koleg<;:. 

Refleksja nad _icgo tv.·órczością skłania do myśle
nia o wielkości pisarskiej. O tej wielkości pisarskie.i. 
która decyduje, że pewne zasadnicz, rysy danej naro
dowej literatury ulegają istotnym przemianom. Myślę, 
że współistnieją w literaturze polskiej różne tradycje. 

W XX wieku "vielu krytyków i czytelników odczu
wało nacisk tradycji żywiołowej, bujnej narracji, tr11.
dycji emoc.ionalnych wartości w literaturze polskiej, 
tych które wyv.·odzą si~ nie tylko z Sienkiewicza, ale 
i na przeciwległym biegunie z „Nienasyconego serca" 
Żeromskiego. 

Jeśli w polo\\'ie wieku XX obserwujemy w tym 
zakresie istotne zmiany, to z pewnością jednym 
z twórców, którzy zaważyli na tym procesie przeobra
żeń, na procesie intelektualizacji literatury polskiej, 
jest Leon Kruczkowski. To on wciągnął literaturf: 
polską w wielkie spory światopoglądowe, dzielące 

wiek XX. Te burz myśli. które nieco bokiem prze
chodziły. mijając równiny naszego kraju w latach 
międzywojennych, le burze przyciągał Kruczkowski, 
jak piorunochron i był w s\\'ojej twórczości właśnit" 

pisarzem, który widział intelektualną tkankę losów 
ludzkich, jednostkowych i zbiorowych. ukazywał 

w związku z tym zupełnie n<lwe perspektywy sytuacji 
ludzkich, przynosił rozwiązania sytuacji , które wyda
wały się jednoznacz.ne i niewątpliwie, przynosił roz
wiązania dyskusyjne, nowe, wskazywał .iak bardzo 
kontrowersyjne są różne spojrzenia na sprawy ludz
kie, na sprawy wartości współistniejących w naszym 
świecie rozdzieranym walkami klasowymi, w świecie, 

gdzie dojrzewają najistotniejsze przeobrażenia. 
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Nie był przy tym reprezentantem jakichś spo
rów frakcyjnych myśli mieszczańskiej, przeciwnie -
oświetlał sprzeczności najbardziej istotne, decydujące 
konflikty, dzielące główne siły histor~·czne naszego 
czasu. 

Był w pełni świadomym pisarzem rewolucyjnego 
proletariatu. Był pisarzem, któremu była bliska nie 
tylko ~trona emocjonalna walki o sprawiedliwość: 

i protestu uciskanych, ale któremu bliska była teoria 
rewolucyjnego proletariatu. 

Był nie tylko pisarzem klasy w sobie, ale klasy 
dla siebie Szukał racji, które by uzasadniały rewolu
cyjne przemiany naszego czasu, racji uzasadniających 
socjalizm. racji uzasadniających '.Weszcie budownic
two socjalistyczne w Polsce. 

Dawał temu wyraz w powieściach, które pokolenie 
moje pamięta w swojej młodości, jako niezv:yk.łe inte
lektualne olśnienie, dawał wyraz temu w swoich zna
komitych dramatach, wciągając literaturę naszą 

w spory intelektualne, w spory światopoglądowe naj
bardziej aktualne, w spory dnia dzisiejszego naszych 
dziesięcioled, które przeżywamy, w spory, w których 
zaangażowane są najwybitniejsze umysły naszego 
czasu, literatury światowej współczesnej_ Był tym, 
którego twórczość nacechowała literaturę polską pięt
nem ideowego nowatorstwa, zbliżyła do żywych re
wolucyjnych sił narodu i jego dążeń, zbliżyła do czy
telnika najbard:ziej szerokiego, ludowego w Polsce 
wyzwolonej. 

Stefan Żółkiewski 
„Nowa Kultura" 1::62 nr 32 



Zy,munt Greń 

„Pytania moralne" 
Leona Kruczkowskiego 

T wórc:rnść dl'amalopisarską Kruczkowskiego bardz.o 
często inspirowała literatura. Miał pasję polemiczną, 
spierał się z tym, co już napisane, nie ryzykując, by 
z nim jako prekursorem kto inny miał spór podjąć. 
Warto sięgnąć do jego korespondencji obozowej 
opublikowanej w „Listach Teatru Polskiego" (sezon 
1962-63). W jednym z listów do żony datowanych: 
Amswalde, listopad 1941 pisał: 

„W ostatnich dniach powziąłem pewne zamierzenie „twór
cze"' na w1ększ11 &kali;. Ma to byc rzecz sceniczna, poemat 
LI rama tyczny o Czekaniu: gromada bezimiennych ludzi (ozna
czonych tylko numerami) znając się od dłuzszego czasu m ; 
malej, zagubionej w lasach stacyjce, są to rozbltkow1c z kata
strofy kolejowej - czekają na pociąg, który mo przybyć 
z daleka l zabrać ich. Dramat tego właśnie czekania ma byc 
treścią tej 3 aktowej sztuki. są w tym pomyslne duże i po
ciągające możliwoścl treściowe l rormalnoteatralne. Jeśli 
rzect. ~lę uda, zrealizowałbym ją w na~zym teatrze, jako 
pr6bę w świetle klnkletow". 

Zapewne się nie udała, bo wieść o takiej sztuce do 
nas nie dotarła. Natomiast nie trudno zauważyć, że 
jest w tym pomyśle jeden z głównych temalów egzy
stencjalizmu eksploatowany przez Sartre'a, później 
właściwy całej awangardzie teatralnej, w końcu po
ważnie nadużyty w polskich praktykach literackich 
schyłku lat pięćdziesiątych. I trudno się dziwić, że 
gdy Kruczkowski doszedł do tego tematu - a dosz dl, 
bo w tym roku 196<1 odbyła się premiera „Pierwszego 
dnia wolności" - nie sposób już było zachować pier 
wotnej poetyckiej czystości pomysłu, że musiał ustą
pić tym, którzy go wyprzedzili, że musiał znaleźć dla 
niego odrębną i odmienną formę artystyczną, a tej 
najłatwiej było szukać Zal'ówno we własnej praktyc 
pisarskiej jak i we własnych młodzieńczych jeszcze 
urzeczeniach literackich. A wiQc Kruczkowski - cho
ciaż widział swoją rolę w temacie dość nieoczekiwa
nym - zmuszony został niejako wybierać wiern?ść 
wobec samego siebie. Tej grządki, którą sam uprawiał, 
nikt mu dotychczas nie zdeptał, czekała skromnie na 
swego ogrodnika jakkolwiek plonów nie obiecywała 
nadspodziewanych. 

W Pierwszym dniu wolności" pozostało coś z tego 
obozo..;;eg zmysłu. W przypadkwym mieście, w przy
padkowym domu spotykają się przypadkowi ludzie: 
kilku oficerów wracających z oflagu, jakiś lekarz 
i jego dwie córki, którzy nie uciekli z poniemieckiego: 
przyfrontowego miasteczka. Pomiędzy tymi ludźmi 
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realizują się owe „pociągające możliwości treściowe'·, 
„formalno-teatralne" już nic. „Poemat dl'amatyczny 
o Czekaniu"' został przez kogo innego wypisany do 
końca.( ... ) 

Pytaniem głównym 'N Lej szLuce nie są granice 
wolności. Pytanie główne należałoby sformułować 
inaczej: c:1.y w świecie współczesnym sprawiedliwość 
jest możliwa? Czy jest możliwa sprawiedliwość abso
lutna. Strzał Jana Jest stwierdzeniem - tak. Ale jego 
klęska osobista każe się głęboko zastanawiać nad ce
ną, jaką przyszło zapłacić. Ceną tą było życie. Czy nk 
zbyt wygórowaną ceną '! To pytanie Kruczkowski zo
stawia bez odpowiedzi. 

Jeżeli tak sformujemy zasadnicze pytanie „Pien.\ -
szcgo dnia wolności" i z jego perspektywy spojrzymy 
na poprzednie sztuki Kruczkowskiego, okaże si~, że 
sama abstrakcyjna istota moralna tego pytania nie 
jest w jego twórczości czymś nowym. Ale tak właśnie 
Jest z KruczkO\',"Skim, nie wypowiadał się nigdy do 
końca i nie obnażał, każda nowa sztuka dodawała 
pewne elementy, które - dopiero z jej perspektywy -
można odkrywać także w utworach wcześniejszych; 
które tam po prostu mijały niezauważone. Nie zawsze 
odpowiedzi Kruczkowskiego były przekonywające, 
tym niemniej pozostawały pytania. W „Sprawie Daub
manna" było to pytanie o granice prawdy i kłams
twa - o to, co mogą one ofiarować człowiekowi w 
świecie współczesnym, który został przedstawiony naj
drastyczniej jako Niemcy .faszystowskie. W „Odwe
tach" było to pytanie o siłę prawdy i o jej władzę mo
ralną nad polityką. Czy Jagmin zniszczy swych prze
ciwników politycznych - mimo że jeden z nich oka
zał się jego synem? W „Niemcach" było to odkryciem 
w konflikcie politycznym „stanowiska trzeciego". Ar
gumenty ludzkie, humanistyczne, jakie reprezentowała 
Ruth w sprawie Petersa - tym razem powiedział 
Kruczkowski wprost, że są one silniejsze od brutal
ności, czy obojętności. Wreszcie „Juliusz i Ethel" - tam 
również było pytanie o godność człO\vieka, wobec ży
cia i wobec śmierci; tyle że pytanie czysto retoryczne. 
„Od"' iedziny" na nowej obyczajowej plaszczyżnie po
wTacały do zagadnienia prawdy - czy człowiek po
trafi współżyć z nią, czy też ch~tniej ucieknie do gro
teskowego na,vct kłamstwa. Wreszcie przyjdzie osta
tnia sztuka Kruczkowskiego, „Smierć gubunatora" -
czy odpowiedzialność moralna człowieka posiada 
punkty styczne z odpowiedzialnym i decyzjami jedno
stki spra\.vującej władzę. 

Waga tych pytań jest, rzecz prosta, niejednakowa. 
Uzależniona od tego, jaki z elementów dramatycz.nych 
przeważa w danym utworze. Element obyczajowy 
(„Odwiedziny"), polityczny („Odwety", Juliusz i Elhel"), 
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czy też dyskursywna-filozoficzny (, i rncy", „Pi · :v
szy dz.iu1 wolności"', .,Smierć gub rnatora"). lależnio
na jrst w dalszym ciągu od ogólnej sytuacji lit(;rackiej 
i od tendencji, jakie przeważały \ okrc~ie, ~dy po -
stawały poszczególne sztuki. 

cyjnc. Drugi można by naz • ać paradoksalnie: zapoży
czeniem metafizyki egzystencjalnej. Jednakże w pierw
szym ok.·L sie nastąpiło u nas do. c szybko „od wrócenie 
schematu", co stało sie zjawiskiem inter. sującym i wy
wolalo dvskusjc. V drul!im okresie dramaty pod pió
rem , 'lroi.łta czy Różewicza bardzo szybko przechyliły 

ie, ku ostrej, deformującej grotesce. W obyd .... vóch wy
padkach konkretną sytuacją przyzwyciężyła konwen
c ię, wyłamała s·ę z niej. 

Dro(ia Kruczko·.-~kiego b.·la w tym czasie stosun
kO\\ O najbardziej "ednolita. Byc może dlatego, że autor 
próbował równocześnie przełamać się ku jakiejś tra
dycji polskiej i Z\ iązać swó· dramat z tym, co przeka
::ala litera ura. W ciąf:!u kilkunastu lat twi r 7" 

Kruczkowski powracał do pewnych zagadnień - wią
zał je z 110\'"ymi fly uaciamf, udoskonalał wlasnC' spoj
rzenie. Była to praca v. pewnym sen:>ie cyzelatorska 
i dlatc~o mało cfc>kto :vna. Równocześnie nikt nie osią
ga! takich efektów polityczn •eh, jak Kruczko\\"ski. i po
c obnc· popularno ci. Szukał bowiem tematów gorących 
i aktualn cl1, . l'hodzil ,„.e '· zyslkie sprawy swojego 
czasu. I ia cby dopiero poza nimi pod ich osłoną czuł 
ię usprawiedliwion:•. gdy próbował rozwiązywać pro-

blem lac;ncgo tosunk 1 do literatury. osobistych z tl\ 
lit · turą i z iLj żądaniami powiązań . 

T dlat "O właśnie Kruczko~ ski jest z·awiskiem in
lC'r . ującym, co więc j: charakterystycznym. Jako ten 
aut0r który starał si spełnić postulat· polityki kultu
ralne-· i Lakt· ·i olit··cznc>j, ni· tracac prz:; tym roze
znania we '\iłasnych zamierzeniach i fascynacjach lite
ra_ki h. \ dramatopi ar-Lwie je t takie założeni trn
dne szrzególnie. Sc na jest pod I ·m wz l dcm nieustę-
li ''a: albo pisarz twal'l!'a probkm i bohatera. albo 

ponosi kl sł~ . Krucz·<> ki parokrotnie st' orzyl. 

Kruczkowski bronił pozycji, które krytyka współ
czesna z óry tiwaiala JUŻ za straconC'. Broni! bohatera 
przeciwko je n cle,intei::racji, hronił fikcji fabularnej 
przeciwko amorficzno"ci, bronił wsz:s:kic~o. co za
kr~sic- form dramatycznych przyniósł wic>k XX. W tei 
obronie jedna pozycja wyd/'! 'e się bE.'z.~porna: krc:owa
nic bohatera. Cokolwiek mo libyśmy powiedzil'ć o 1oz
biciu osobowoś i czlo ~·i ka ' Ś'l iecic \Vspólczesnym, 
dramat pozbawiony bohatera sp::i · ające"o ten świat 
wl· sną śv..iadomością, istnieni(m czy działaniem wy
daje się zjawiskiem absurdalnym. Tego nie należv 
mylić z tzw. teatrem absurdu. Ale nawet Ionesco stwo-_ 
rzyl Beran"C'ra którv wc:drując poprzez jP~o sztuki 
daie im piętno jednolitości wewnętrznej . 

• a' ·et tr-n teatr szukn \\ ięc namiastek oso!Jowości. 
. fl z ·:vrotni"' bohatera vie Kruczkowskiego należą dn 
cj sarn<'·, ni'" "~lpi gałęzi rodu, który początki 
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swoje mieści na stadionach olimpijskich. Stadion prze
mienił się w budę jarmarczną, buda jarmarczna 
w ogród królewski. ogród w solidny secysyjny budy
nek, a ten w piwnicę, strych lub szopę, w której naj
chętniej wvstąp!Jiby dziś artyści dramatyczni. Nie
\Yielkim tylko uległa przemianom opozycja, jaką nio
są oni publiczności, opozycja pomiędzy człowiekiem 
i światem, który _go otacza. W te.i opozycji. jak uczy 
doświadczenie nie tylko dramatu, jedyną wartością 
stałą .iest człowiek. Kiedyś równie sfuslrowany jak 
dziś. jak niegdyś. jak zawsze, posiadający szanse: 
godności. 

„Życie Literackie" nr 653 (1963) 

t o.. . '(• 

rys. Z. Pronaszko 
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Odbudo\ ·ie k1·aju i h orzeniu . ię no\ ego ży
cia przeciwstaniało się podziemie polit,vczn 
i terror.'' t;vczno-rabunkowe, któ1·e \\ latach 
194--1946 liczyło w Polsce około 50-60 ty . 
ludzi, w tym ponad 6 tys. członków nacjonali
styczno-faszy towskich zbrojnych organizacji 
ukraińskich, działających na południowo-''" cho
dnich terenach Pl7.''graniczn,\1ch. Stan liczebny 
podziemia ulegał ciągłym wahaniom w zależ

ności od rozwoju sytuacji w kraju i natężenia 
walki poJiłJ'Cznej. 

Bandy napadał.' na ośrodki władz,·. funkcjo
nariuszy part. ·jn;:rch i milicji, . tosowaly saho
taż, podpalając nieraz całe w. ie. 6 czcr ,·ca 
banda NSZ zamordowała 192 osoby - miesz
kańców u- i Wicrzcho·niny (po\'. l{ra. nJ·staw) 
- pra\\ ie wylącznic kobiety, dzieci i starców, 
mężczyźni bowiem służyli w ·ojsku. W ciągu 
dwóch godzin wymorclowano tu calą lud ośC:, 

· t m 64 dzieci '· wieh1 od 2-11 lat. W okre
ie od 1945 do 1948 r. handy dokonał.'· pra\\i 

50.000 napadów. Ofiarą ich padło w latach 
1945-1946 około 17 t;ys. ludzi. 

2 sierpni. 1945 r. władze państwowe wyd· 1. • 
dekret o amne tii, ktÓrJ' umożliwił członl·om 

tajnJ·ch organizacji ujawnienie się. Z amne. tii 
. korzyslało ponad 42 t. ·s. osób, w tym głównie 
żołnierze Batalionów Chłopskich, znaczna czę~·. 
członkó\ · AK i nieliczne grupy fa. z.' to\\ :-.kich 
rarodowych Sił Zhrojn;rch. Więk zośC: hand 

zbrojn.''Ch nie ujawniła się. nadal kont,\1 n11owah 
terrory ·tyczną i bancłycl·a rlzialałno~i· przcci\ ·
I o władzy ludowej. 

Do walki z }Joclziemiem zbrojnym po \olnno 
specjalną formacj wojsk0\\3 - l{orpu. B 7-
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pieczeństwa Wewnętrznego. W likwidacji band 
brało udział także kilka dywizji regularnego 
wojska, nie licząc slużhy hczpieczeńslwa, l\fO 
i ORMO. 

"laria Tnrlej!lk:t 

„Polska 1944-1965" tom I 

Ksiq:ka i Wiedza - lfJ6G 

Przeszłość to nieda1una .„ 

Przeszłość to niedawna, przcsiąHa krwią, na
brzmiała od krzywd, wciąż żywa \V pnmięci 
współczesnych. Dziejopisarstwo zaś wymaga 
nalc7.nego dystansu wobec spraw, z których 
wiC'le zostało zmistyfikowanych, do wielu -
brak _jeszcze materiałów. Wydaje się _icdnal·, ż 
mimo wszystkich trudności należy podjąć próby 
wyjaśnieni@ jednego 7. najboleśniejszych po
wojennych probkmr'1w Polski L11dowcj walk 
bratobój('zych. 

Z br od ni cza działa In ość Lcrrorystyczno-po 1 i
tyczna nacjonalistycznego podziemia polskiego 
i u kra ińskieqo w latach 1945-194 7 przyniosła 
raszemu krajowi dalsze spustoszenia po okre
sie przeszło pięć lat trwającej okupacji hitlero
wskiej stanowiła jak gdyby kontynuację stanu 
wyjątkowego w v„rarunkach, gdy ojczyzna nasza 
potrzebowała pokoju i zjednoczenia wszystkich 
sił dla odbudowy. Wśród przywódców oddzia
łów zbrojnych znaleźli się także ludzie, którzy 
poprzednio walczyli z okupantem hitlerowskim, 
ale powodowani różnymi motywami, wśród któ
rych ogromną rolę odegrał wpływ reakcvjne_i 
propagandy ośrodków antyludowych, a także 
wybujałe ambicie osobiste, zeszli na drogę prze
stępstwa i zbrcdni, przekreślając tym swój do-
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robek z czasów wojny. Całkowita za to odpo
wiedzialność spada na reakcyjnych antydemo
kratycznych i antyradzieckic11 przywódców po
litycznych i wojskowych. Oni to przez swe na
kazy pozostania w podziemiu po wyzwoleniu 
pchali na tę drogę swych podkomendnych, od
cinając im drogę powrotu do społeczeństwa. 

Minęło juz ponad dwadzieścia lat od powsta
nia Polski Ludowej .. Test to okres czasu bliski 
dojrzałości jednego pokolenia - tego, które' 
wychowało się i ukształtowało w \>i!Drunkach no
wej rzeczywistości. Spogląda ono na przeszłaś(: 
swych rodziców z baczną i przenikliwą uwagą, 
z właściwym młodości krytycyzmem i pewno
ścią - jeszcze nieskonfrontowaną z doświad
CZC'nicm. Nasze pokolenie - to, które przeżyło 
wojnę, okupację i trudne' lata powojenne -
winno przekazać prnwdę o naszych czasach, 
trudną, nieraz okrutną, nieludzką i nic dającą 
się objąć wyobraźnią. Naszym celem nic powin
na być apologia ani wnoszenie hymnów poch
walnych mi C'ześć czasów, z którymi przvszlo 
narn sic> zmierzyć, lecz próba zadumy, wvsiłck 
myśli, wierne oddanif' nrzcbiegu wydarze1\ 
i wyciaęnięcie wniosków. Dzieląc się własnym 
doświadczeniem - i tym przeżytym i t rn 
przemyśfonym - chcPmv wzbogarić na zvch 
współczesnych o to, co winno być nam wsoólnC' 
i nieodmienne! - w każde.i svt1_11cii - id~owość 
i racjonalizm d1ialnnia. 

,Z -walk przec!u·ko zbrninemu 
poaziemiv 1944- 1947" 

Wydawnictl.L·o MON 1966 r. 
(fragmenty „Przedmowy" 

i „Wstępu") 
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JZdward Csato 

O ,Odtl'etach" 
C ntralnym problemem „Ollwetó v" jest sprnwa 

udziału czlowkka w życiu narodu. W momencie', ~ · 
w Polsce reakcyjne podziC'mie było jeszcze re l 1ą i'ą, 
~d~· propai;andą s\ oją n1lruwało wie le umys!ów ucz
dwych ludzi, a strzalami wymi dosiE:~alo wic:lu dzia
łaczy ludowych. Kruezkowski w sprawie .Julka Okuli
cza dojrzał poza problemem politycznym ~ r6,1•nie:i: 
zatrważające zbląkanic: mamine. .Ta~min m(•wi do 
.lulka: 

„ ... Czy nie przcret:i n m~ I, zr clwó<'l! Uc7.ciwycl1 
Judzi. mn~lo się zrlerz•·ć 7.<' s 1t1ą tak de tl· llwl<', taJ.: holcśn!c, 
J;ik pan I Ja? Nlet nie! n! h pan 1 < rnó ''l. „, tie :vnlko 
z ~ylU:l L' il, z walki pnlltyc71'•l' ()baj Y.ICIT'.' l Io J \uli: 
dohra. hcz za,"trzcl :'1 ~lUS-''lH wnlk:i • • cobnj mamy j. 7. 
soh 1. 'lc:ch pon uwierzy, t.r ub .j cl m;,· uczciwie t ,o 
me~<>: rlnbra wcgo krat11. nn ~q;' n:in1t!u - tylkn tn nJl'ci1 
pnn pr--vjmlc za pewnik, bti tn jr?-; p 'JllJ. '. Cal r<.."l7lP mo
~nn jut nil t,·m 2hu.-Juwal:!" 

Kruczkowski ze!'tawia z sobą dwil mor · lnośd · 
lud7i, którzy budują dobro narodowe. i ludzi, którzy 
niszczą. „których przekonania w konkretm·ch warun
kad1 bytu narodowego. sprowadzają si(,' do negac.:ji do 
~lepcgo n.cit'klego „ni~· ". I ukazu·-. że koniecznością 
dla ws;:y:lkich Polaków, niezależnie od poglądów na 
:wrot. jakie ich dzida. ·est dokona(: wyboru . omiędiv 
tvmi dwiema mor lno~dami. Używając dzisiejszej po
litvcznej tcrminolop;li, mo-;na w tej naczelnej tezie 
„Od\ ·etóv" znal,..ż<'- prz czucie zasady Frontu Narodo
" rgo: oto przvkład, ;ak myśl pi. arza \\YDrzerlza życie 
i nomaga je WC'?"zyć wlaśni nie przez sformułowania 

n itvczne, ale Drze;: rz11 ·ne i ideowe osądzani spraw 
rrnra n •eh. jakie. nurtuią życie spolecze1is~wa. 

AlC' ró• ·noczC"śnif" w .. OdwPlach'' była pewna nic jo" -
no~ć. pc:w11f' nieclnpo •. i<'dzenic. Odczuwa się w tci 
.~~t!'rc: cln·i!ami, jakrrdvby autor oddzirlnil' notepial 
'}lr11lkza 7ti icrto oolif•Tznic wro~ic post,..powanir, 
:i Mldzi lnie o adzal ie'"n moralność. Gdvbv l·onsf"!.;
\"<'11lni<> ron\'iiać rnv~l · ym kierunku, mo7..nfl 1 v do

filozofo\\ ilĆ <:jr• ro iakkl!OŚ ahsj rakcvjnt>r!O !'VS!C'mll 

· \ rzn1>~n. do soojl"7cnict na świat c.z]O\"iclrn, kt(irr,eo 
. ni~ nic nbr·horlzi pCllitvkn". a który mimr'l to pnzr•<tai · 
fl'lor::ilnv . uczciwie wvkonując s\ ·ą praę<: i nir miesza
i-ir cie do '' alki, iaka sic: toczv na świecie. Ten pro
l 1c m mu ial zaprzatflć m~··1 Kruczko >skicgo, kri '" 
z t1kR ola tyką i iłą prz hmnnia wvrazil sie w na-
!!IPPl ·m ic~o 11l\ •or;oe ~· , • 'iemcn h". 

2!! 

„n~ •ie si rony rampy" 
Czvfc>lnik l95fl 

K Limi. n: lioiuil'\\ 

... f>r L'Z t 1 ·I c ram<lt J\\' i cl kit h .•• icmc.:y". 
„Picn\ z~ d.i::cil ,·olno„c1' (pr.l p. red. progi.I 
- - Kruczkow ·l·i · lata li powoj<mnych napi al 
t z inne dr. 1" t\·: „ODWETY", „.JULI ·sz 
I ETHEL", ,,( DWIEDZL Y". Spośród t) ei 
trz h sztuk „Odwc.ty' nalcżv ocenić najwyżej. 

ą on nnjbliższc O\ ym dramatom wi lkim 
Pierwsza powoj nna sztuka r ruczkowskicg , 
n.•[ i Lina i wystm •iuna jcszcz..: przed ,.Niemca
mi'' podejmuje węzłowy konflikt tamtego eza -

u: konflikt WoJny domowej. Kruczkowski do
lrz gł słabość „Odwetów" - nważnł, iż zcm
l'iło się użycie jnko c ntr, lnv •h St:Cll ll!j s,.;tuki 

sceon pomyślan/ch Jeszcze '' oflagu dla sztuki 
. > .1 ricnwach. Takich transplantncji ni czyni :si" 
IJ •zkarni . A mimo to - z p ·r ·p l't) wy lat 
,.Oclw ty" z •skują na wart ci. To dob1 ztuh, 
sztul a \Htżna i C'ickaw<i. Obol· ,,Popiołu i dhi
mcntu" oraz pamiętników Lucjana Rudnickiego, 
najdekawsza pozycja 1 iteratury, która zbliża 

nas do sztuki socjalistycznej i której rOZ\\ ój 
uległ potem gwałtownemu sl-ręccniu. Niestety 
w ,.Odwetach" Kruczkowsh zbyt \viclc sam 
powiedział i sam wyjaśnił widzowi. . .. 

Z art. ·kuł u ,Artysta i polityk" 

„Polityka" 1962 nr 4~ 
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Rok milenijny odslonil nam niejedną z tajemnic 
prehistorycznej Słowiańszczyzny. Rzetelna praca histo
ryków nauczyła nas sporo o czasach Piastów i Jagiel
lonów, wiek oświecenia i czasy Powstań Narodowych 
są jednym z najlepiej chyba rozświetlonych przez 
historię okresów naszych dziejów. O Polsce międzywo
jennej wiemy już z.nacz.nie mniej, dopiero ostatnio wła
ściwie zaczyna się o niej szerzej pisać i publikować 
materiały. Okupacja jest filmową przygodą. L ad 
pierwszym zaś dziesięcioleciem Polski Ludowej leży 
ciemność. Młodzi ludzie, od których wymagamy dzisiaj 
postaw światłych i zaangażowanych, stają całkowicie 
bezradni wobec doświadczenia swoich ojców, a nawet 
starszych braci. ie potrafią wyciągnąć zeń intelektu
alnych, a tym bardziej moralnych nauk dla siebie. Czy
tają w tej sprawie Hegla i w dalszym ciągu nie mogą 
z tego wykapować o co to właściwie chodziło '" roku 
1937, 1949 czy 1952? 

Jest. to z.darzenie nie wyczt:rpujące siq bynajmniej 
w strefie intelektualnych dociekań, lecz posiada ono 
bezpośrednie konsekwencje polityczne. Być może lu
dziom, którzy byli pozytywnymi bohaterami tamtych 
lat, w ciężkich chwilach marzyło siG pokolenie, które 
zno\vu zaufa książkom, słowom, programom, ideom. 
Ale przecież nie może to być pokolenie naivme, dzie
cinne. 

Pozbawieni doświadczenia, pozbawieni wkdzy, mło
dzi ludzie dzisiejsi, pozbawieni są także porównań. 
Jakże mają wierzyć w postęp - społeczny, ustrojowy, 
polityczny, w rozwój demokracji socjalistycznej -
jakże mają wierzy(: w owe przemiany, o których po._ ·
tarzamy bezustannie, bez możliwości porównywania'! 

Doświadczenie pierwszego dziesięciolecia Polski 
Ludowej - albo jak kto woli - ostatniego ćwierćwie
cza ruchu rewolucyjnego w Polsce - jest w pierw
szym rzędzie doświadczeniem moralnym. Jest szkołą 
kilku właściwie podstawov.:ych formuł, takich jak 
przywiązanie do \\łasnego narodu, jak wiara w ludzką 
prawość i godność, iak umiejętność odpędzania od 
siebie zdradzieckich pomówień skierowanych przeciw
ko bliskim, jak męstwo walki ze strachem. Tego nie 
znajdzie się u Hegla. Ale tego także nie znajdzie ~ię 
w literaturze, która u nas powstaje. Bez takiej wszak
że literatury świadomość tych, którzy z racji wieku nie 
mogą pamiętać, będzie kulawa, a działania tych, któ
rzy pamiętać nie chcą bałamutne. 

Fragment felietonu KTT -
„Kuchnia polska" - „Kultura" 
ig57 nr 6 
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KRUCZKOWSKI 

W TEATRZE ZIEl\11 
POMORSKIEJ 
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„. ·iemc~"·. Rcż~·seria - Aleksander Gąssowski, sceno

~rafia - Roman Ferunk. Premiera - 21.XI.1959 r . 
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i Władysław Stoma (prof. Sonnenbruch) 
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