


ICllEWICZA W CZĘSTOCHOWIE 

ODZNACZONY ZLOTĄ OOZNĄ!KĄ ZASŁU!O EMU W ROZWOJU WOJ. K'TO VICKIEGO 

L E O N K R U C Z K O W S K I 1-

urodził się 28 czerwca 1900 roku 
11• Krakowie, zmarł I sierpn in 
1'162 r . w Warszawie - wybitny 
dramaturg, powieściopisarz, pu
/Jlicysta 1 działacz społeczny. 

Z wuks:talcenia chemik, pra 
cowni do 19.10 roku w przem11śle 

naftowym i cementowym ora;; 

w s::kolnictwie zawodowym nu 
tt•renw Zagłębia Dąbrowsk1eg11, 

W 193:1 r. osiadł w Krakowie, pu

-~więcajqc się dzialalno§ci spo
łeczno-kulturalnej w organiza
cjach lewicowych (m. m. w TUR) 
oraz pracy literackiej. Jako pu
IJCicysta wspńlpracowal m. in. 
: „Gazetą Literacką" i „Wiado
mościami Literackimi" oraz z pis
mami lewicy społecznej: ,,Na
przód", „Lewar", „Lewy Tor", 
„Po Prostu", „Sygnały". 
Występował z kr11tykq mies::-

1·zanskiej obyczajowo§ci, demas
kował nacjonalizm i faszyzację 

życia politycznego, propagował 

idee socjalist11czne (Człowiek 

r pnw.~zedno.~I' - 1936, Dlaczego 
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jestem socjalistą? - 1938, W kli
macie dyktatury - 1938). Uczest 
nik kampanii wrześniowej; wzię
ty do niewoli, okres okupacji 
spędził w hitlerowskich obozach 
jenieckich . Po powrocie do kraju 
został w 1945 r. członkiem KRN. 
W latach 1945-48 piastowa! sta 
nowisko wiceministra kultury 
1 sztuki; od 1947 - poseł do Sej
mu. Był prezesem Zarządu Głów

nego ZLP (1949-56), rzlonkiem 
Rady Państwa od 1957) . człon

kiem prezydium Polskiego Komi
tetu Obrońców Pokoju 1 Swiato
wej Rady Pokoju. - Wśród ticz -
11ych odznaczeń wymir>nić' należu 
order Budowniczego Polski Lu
dowej; otrzyma! także Leninou;
skq Naradę Pokoju. 

W okresie młodzieńczym Kru
czkowski uprawia! poezję ( M lot 11 
nad świa~Pm, 1928). Ro-głos zy
skał jednak swymi powieściami: 
Kordiam i cham (1932), Pnwll' 
pióra (1935j, Sidła (19.17). 

Z czasem glownq formą wypo 
viedzi Kruczkowskiego otnl się 

rlrnmnr. W 1935 wystawiona .?O

stała w Warszawie jego adapta
rJa sceniczna Kordiana i chama 
oraz sztuka Bohater naszych cza
.wSw, będcwa satyra na stosun
ki w Niemczech hitlerowskich 
fw nowej wersji no.~i t11tul: Przy
goda z Vaterlandem) . 

WybLtne nnejsce we wspóll'ze. -
nej dramaturaii polskiej zajęlll 

Jego powojenna twórczość. Obok 
aktualnej tematyki związanej 

z rewolucyjnymi przeksztalcenia
mi spoleczno-poLitycznymi w Pol
sce Ludowej (Odwety - 1948, 
Odwiedziny - 1955), podejmuje 
pisarz - w utworach utrzyma
nych w zintelektualizowanej, nie
kiedy metaforycznej formie -
problematykę bardziej uniwer
salną, dotyczącą przede wszyst
kim wyboru moralno-ideowego. 
Do tego kręgu temat11czneoo na
leżq: Niemcy (1949 - najglośniej

sza sztuka Kruczkowskiego), Ju
liusz i Ethel (1954), PU?rwsz11 
dzień wolności (1960), Smierć 

pubernatora (19611 
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KaroL Irzykowski, charakteryzu3qc współczesne mu 
dramatopisarstwo polskie w okresie międzywo;ennego 
dwudziestolecia, stawał w obronie ;ego ideologicznej 
i artyst11cznej anemii, gloszqc (mnie; więcej tak): że 
dramaturg nie jest psem gończym spuszczonym ze 
smyczy i atakującym bezpośrednio zdobycz lub prze
ciwnika, ale śmiało i pewnie może wypowiadać swoje 
aluzje do aktualnoki poprzez dramaty historyczne 
lub fantast11czne, odległe od nas treścią i formą. To 
przekonanie, wygodne przede wszystkim w okresie 
mieszczańskiego zastoju izolacjonizmu sztuki do życia , 
pokutuje jeszcze silnie w świadomości dzisiejszego 
inteligenckiego widza. Albo zapomina on, że wszystkie 
wielkie, rewolucyjne dzieła sztuki dramatyczne} byly 
nabrzmiałe krwią aktualnego życia i z góry niechętnie 
ustosunkowuje się do utworu o współczesności, albo 
też zdezorganizowany, przy1muje ksztalt sceniczny 
i osąd wycinka biezącej historii - jako rodza1 utrwa
lonego na taśmie reportażu dźwiękowego, a tym sa
mym ocenia utwór teatralny fałszywie 

A tymczasem, ;ak w żadnej dotqd epoce, wlafoie 
dziś i w teatrze, szczegolnie zlożonej i najtrudnie;szej 
ze sztuk, potrzeba nam dziel o dniu dzisiejszym, o hi
storii niezakończonej, a więc dziel aktualnych, poli
tycznych, tak samo aktuaLnych i tak samo politycz
nych, jakimi byly dla współczesnych „Dziady", 
„Kordian" lub „Wesele". Przemawiają one do nas 
obecnie, podobnie jak inni, klasycy, nie tylko potęgq 
11wego artyzmu, ale właśnie treścią na wskroś polL
tycznq, której blędy przezwycięzamy albo mądre po
stulaty realizujemy dopiero teraz w latach walki 
i budowy socjalistycznego życia, w okresie urabiania 
nowej psychiki, r.owej, jak najbardziej humanistycz
r.ej moralności. Własny byt , świadomie i konkretnie 
budowany w każdym szczególe, wymaga niezwyklej. 
nieusta11 nej czujności ambitnych i odpowiedzialnych 
pisarzy i artystów. Epoka każe im być przede wszyst
kim architektami życia , inżynierami dusz. Muszą więc 
11oslugiwać się materiałem konkretnym, faktami, 
ustalajqc ich stosunek do siebie z matematyczuq 
dokladr.ością; dawać konstrukcJe proste, jasne, mają
ce swój użytkowy ~ens i wlasnq prawdę artystyczną , 

bez której nie ma d;:iela sztuki . Przeoczają najczęści„ J 
tr· nowe abou;iqzki pisarzy rozkapryszeni recenzenci 
1 rc.:plotkowani w idzowie, nawet ci wzdychający, ze 
„ · ycie nie jest romansem". 

Jedni 1 drudzy jakb11 zaskoczeni, że glębokie ko11-
flikty moralne lub problemy ideowe, przewalajqc:e się 
przez nas, czasem mimo nas, rozscrzqsaja już na sce-
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nie ludzie tacy sami, jakich przed chwilą zostaw1l1sm 
przy warsztacie pracy lub spotkali u.· kawiarni. 
grzęzna szybko w naturalistycznyrh nawyknieniach 
1 psychologicznych dociekaniach, nie dostrzegając 
w zamroczeniu „smaczkami", że dramat moralistyczny. 
teatr idei wyrasta tak ie z rzeczywistości i nie m11si 
być wskrzeszany jedynie w dziejach antycznycłt bo
haterów c::y przygodach ko11t11s:zowych sarmatów. 

I ze prawda artyst11ez11a nie polega 11a podpatry
waniu i powtarzaniu życia, ale na jrgo osadzani11, 
urabianiu i mo/Jili:::owaniu. 

Na przykładzie bardzo poucza;qcym Leona Krucz
kowskiego i jego „Odwetów" łatwo nam się przekonać 
jak można i trzeba µrzezwycii:żac~ odwety przeszłości 
1 ;ak autor, krystalizu .iqc ias1w swą postawę ideowri. 
potrafi wziąć odwet 110 mięczakowatych upiorkacłl 
11asze; Literatur11, jaC'l/ ynieźdzlli sie w pierwszej wersji 
jego sztuki. Bo w 111esµel11a rok od prapremiery war 
szawskiej, po pr.;edsta w ·l'11iach prowmcjonaln11cll 
1 w praskim. Narod111 Divadlo, dal Kraków także 
prapremierę dramatu, ;ego drugą wersJę Owot· rze-
1eln11cl1 ambicjz artystµc:rnych i, co ważniejsze, odpo
wiedztalności pisar.~k1ej . owoc· dujrzalu i zdrow11 . 

S/u.~z11ie u· krntkteJ notafcl' !>Ugeru)e autor, że „losu 
tego utworv o podwrij11ej 1cersji mogq być zarówno 
dla autorów dra mat ycz1111ch 1ak i dla kr utyków, inte
resującym materia/em poglądowym, ukazującym 
:wiązki 1 zaleirro.fri 11 u;dzu prawami i prawidlam1 
dramaturgii n dia!Pkt11kn ko11fliktów 1 probll.'m6w 
ideologicznych, polityc·:1 ,ycll i moralnych". Warto choć 
pobieżnie porównnc~ obie wernje, a dokładniej uc:zynir: 
ro moze ka:i:dJJ z widzriw, nie znajqc11 nawet np. war
sw u;.~kiego (Jrzedstawzenw, J)onicważ „Odwety", il'/1 
pwrwsza wersja, uka:za111 .~tę jeszcze w ubieglum rok.i 
r•llklade111 „Kswiki". 

Sztuka Kruc:zkowskil'(IO odważ111e µorusza zagad11ie-
11ie tragin;nego rozdnrc n uarodu, ktrire110 s::czegól11c 
11asilenie µr:eżyliś111!1 1'a wiosnę 194.G r., w tygodniacll 
11oprzedwjąc11ch referendum. Bc::ideow1 „grac::e" 
rcakcy)ltego pod::wmia nad11ży1N1jC1 obałamucona 
mlodzwż do bratobrijcz11cl! strzaló1e kierowanycll 
w pterś :astużonycl1 d::iałac"'y Pnl~kt Ludowe). Tn 
samo czyni sanacyjny µulkow11ik Okulicz, ktrireyri 
,awncj m1gracj1 wew11ętrznej pr~ec1wstawia się ostro 
u· domu rodzinnum córka Mat.ylda, nie znająca zre. ztq 
1o~zystk1clt przestępstw ojca: dopiero przed dtL'Olll'J 

t11god11iami wróciła do krllju wywieziona w c::a~1 • 
rikupocji /lr"!I': Nil'mcriw. /)11.~1 ·il! w crtmosfl'r-c• rln-
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moweJ, dlatego przyjęła posadę sekretarki w gimna
zjum, gdzie dyrektorem jest Stefan Jagmin, długoletni 
działacz lewicy, który chroniqc się przed represjami 
1,olitycznymi do Francji, dopiero przed rokiem m617ł 
powrócić do Polski. Brat Matyldy, 19-letni Ju ek, 
wtargnie późnl!m wieczorem do mieszkania Jagmi11a, 
by na polecenie Okulicza, „wykonać wyrok organi
zacji". Ale przypadek pozwala Jagminowi obezwładnić 
rn nwcho~.;ca . Dzialacz polityczny jest równocześnie 
pedagogiem, m!l w tej chwili w swym ręku szczenia
ka, któru może być klasycznym materiałem doświad
czalnym. Jagmin stara się wydobyć z niego calq treść 
1·oglqdrSw. Przedstawiciel młodzieży podziemia oka
zuje się - gdy mu wytrqcono rewolwer - całkowici!! 
bezradny, bezbronny ideou:o. Szermuje pustym fraze
~em, który - widzi to sam - rozbija się o każdq 
cegłę odbudow11wujqcej się bez niego ukochanej War
.~:a wy. 

. . Uc.h\ cl~· · nu _.„i.. nu! Tcntl u Pubkie~u \\ \\.·arszaw1t!. 
, u 1djęciu. G Bus,ynski (Jagmln), Karuhna Lubtcn~ka 
c:-.ta•vlda) 1 F. Butklewic~ (Okulicz) 
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Splot przypadków spraww, że Jagmm z przeraże-
1Liem odkrywa w zamachowcu swego syna; wyznaj" 
za chwilę Matyldzie tragedię swoją i jej matki; pod
sluchal tę rozmowę ukryty przez dyrektora Julek . 
porywa rewolweT rani się poważnie samobójczym 
w11strzale111 . 

PrzewzezLOno go llo szpituLa, 11uliciu rozpoczętu 
śledztwo, już wre o zamachu na Jagmina, nie uniknil' 
więc Julek kaTy 

Jagmin po blisko dwudziestu Latach spotyku ~u: 

: Sabiną Okuliczową, kt6Tej w krótkiej, ukrywaniem 
.~ię i uchodźstwem pr;:erwanej miłości dal dziecko , 
wychowane zbrodniczo przez Okulicza, odgr11wającego 
się w ten sposób nu chłopcu, przybranym, z obawy 
przed skandalem, za wlasnego syna. Stajq też sobie• 
twaTzq w twaTz Jagmin i Okulicz, który w pTzeciwni
ku politycznym odkryu;a i osobistego wroga. I wów
czas Jagmin, choć już zna spTęż11n111 dzialające czynem 
Julka, puszcza Okulicza wolno. Czuje się wobec niego 
moralnie winnym. 

Tak zarysowane konflikty, będące echem żeTom
szczyzny obciążającej niejednokrotnie podświadomi' 
naszą psychikę, nie tylko zwichnęly logi znie i mocno 
J!Oprowadzonq linię dramatu, rozbija1qc go od końca 
drugiego aktu na kilka melodramatycznych i sztucz
nych scen, ale przede wszystkim doprowadzal11 do 
wniosku, wyolbrzymiattego wymową sceny, że PTY
watne .zobowiązania jed11ostki mogq w imię jakiejś 

•. personalistycz11ei 111ornlności" u tt~o!mc wroga zbioro
wo§ci, pol!tycznego wroon narodu. Głębokie wgadnie
nia moralne, doniosły problem ideowy - ocalenia 
11ewnych odłamów wykolejonej młodzie:ły, został w te11 
~posób wbrew woli autora zamazany; karę ponosi 
„ślepy miecz" a nie ręka dzialajqca, co fałszuje i praw
dę polityczna . bo wln~nw szeroka amnestia dla .:mau
bionych w zwyrodnial<' j konspiracji ocaliła moralnośe' 
r lf!tięcy i ndzy.~knlo ich dla konstr11kt11wnej praC'y. 

1111111 bieg wypadków w drugwi wersji „Odwetów", 
1irzy zachowaniu skrz11żowa nia konfliktów osobist11clt 
: konfltktami ideowymi, daje odmienne moralne roz
wiązanie i właściwy drn mat o 11ow11ch silnych spię
c·iarh, przynoszqcyrh zn miast melodrnmat u teatr ście
rr1jncych szę idei. 

Julek nie podsłucha! rozmowy Jugmrna .:. Matyldą. 
111lko uciekł z ukrycia. Nie wie więc nic o tym, ŻI' 
godzi! na wlasnegCJ ojca. W calonocnym bląkaniu się 
po bezdrożach. pod tt 11/µwem tL'.~trznsu w11wolaneg11 
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11ieudan11m zamach~m i dialekt11kq Jagmma, zdob11l 
się na osąd swych teoryjek i dzialania, wraca do 
domu, by zeTwać z posluszeństwem wobec mocodawcy. 
Dochodzi do silnego starcia z Okuliczem. Wprawdzie 
ten, przygotowując swq ucieczkę, w11musi na Julku 
1>amobójstwo, ale przypadek uratuje żucie da;qcegCJ 
9ię mOTalnie ocalić chlopca, Jagmin zaś prywatne 
,,woje skrupuły TozstTz11gnie zgodnie z prawidłowa 
m11ślq ideologiczną, oddajqc Okulicza w ręce spra
wiedliwości. 

W ten sposób „Odwety" w swej nowej wersji scal11 
~ię dramatem pewnego odlamu m.lodego pokolenia, 
dramatem faktów, -rozwiqzan11m zgodnie z ideologicz
n11mi postulatami i histor11czną prawdą; pozwala;ą też 
.,Odwety" lrJdziom, obarczon11m konfliktem Jagmina , 
odnaleźć wlaiciwq problematykę moralna, iakże zgod 
na z plaszczyzna politurzna. 

.,UdwetY'' w Pan lwuwym r „ urz Mlasl<l SY.1Cln1c>. 
Na zdjęciu: Jagmln (Wiktor Biegański), Sablna (Jadw111.1 
Dobrzańska) i Okulicz (Pózef Plerackl) 



LEON KRUCZKOWSKI NOWE 
„ODWETY" 

Krakow~Kte przedsta\~ i.mie „Odwetow·· \ 1 ubi egłym se
/.Onie b 'lo jak gdyby drugą peapt·emierą tej sztuki - w .ie.i 
nowej wersi i Punktem wyjśria dla dokonanej przeze mnit: 
1.rze-1·óbki była - nieznaczna. jeśli mie1z_vć wierszami tekstu, 
; le bardzo oniosła w skutkach - zmiana finału aktu dru
_iego, jego - dosłownie - ostalnich trzech minut. Ta „nie
·-naczna" zmiana stworzyła zup •lnie nową sytuację i now!.' 
muil1wosc1 d la aklu trzf'ciego, którv w konsekwenc ji uległ 
rlaleko idącej przebudowie. 

Z dramaturgicznego punktu widzenia głównym błędem 
pierwotnej wer ji „Odwetów" było, wydaje mi się to, :i." 
właściwie sztuka kończyła się na akcie drugim. Akt trzeci 
był już raczej komentarzem. dopowiedzeniem; brakowało mll 
tego nap i ęcia, które rodzi się z rnzwojowej dialektyki kon-
1 li klu. Nowa wers.ia jest pod t\'m względem zasadniczo 
<·dmienna 

Poprz dnia c:hwiejnośc główneJu alccentu oscylowaln mit:
dzy postaciami Jagmina i Julka. Nowa wersja zdecydowan:•' 
i.:stala ten akcent: „Odwety" są dramatem Julka, ściśle' 
biorąc, tego odłamu młodzieży, k tórego on jest reprezen
tantem. Dramat ten nic kończy się, jak poprzednio, samo
l:ójczym stn:ałem w fi nale drugiego aktu, lecz znajduJ·.' 
dopiero w akcie trzecim swoją kulminacj~ w zupełnie no
..vej, g'ównej teraz scenie tego aktu: se nic między Julkiem 
1 pułk. Okuliczem 

Nic iest moim ?.adanicm ani zamiarem re zb ierać lu s~c1.. -
gó'.owo i oceniać wszy~tkic różnice między dwiema \\'Crsj< · 
mi „Od\vetów". Chciałbym jedynie jako aulor, pod!creślie 
•.ag~ faktu, z którego my, pisarze, nie wszyscy i nie zawsz 

zdajl•my sobie v. pełni sprawę. Na doświadci.eniu z „Oc:iwc
t:.>mi" można, moim zdaniem wykazać bardzo wyraźnie. ja;,. 
~cis:e związki zachodzą między konstrukcją artystyczn 
utworu literackiego a jego wyrazem ideale gicznym Jasna, 
przejn.ysta i trafna myśl ideologiczna jest jednym z wa
t unków tezbti:dnej konstrukcji dramatu - i cdwr otn i ~· 
logika dobrej budowy arlvstycznej pomaga pisarzowi w pra
wid'nwym prz prowadzeniu myśli ideologicznej. 

ie twierd;:~. oczywiście, że „Odwety'' po dokonanej przl 
rob1.:e stały się sztuką doskonalą czy choćby tylko „bez za-
12utu"; wydaje rni się jednak , że losy tego utworu o pod
wójnej wersji mogą być zarówno dla autorów drama tycz 
'1Y<'h jak i dla krytyków, interesującym materiałem poglc1 · 
,iow) m. ukazującym związki i zależności między prawam: 
i pn.widiami dramaturgii a dialektyką konfliktów i prnhl • · 
mów ideolrgico:ny<'h. pnlitv<'znyth i mnralnvch. 
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„Odwety" tu ;edc11 _ ;:upetr11e wy;qtkowyd1 sukc··
!>UW dramatycznych na scenach polskich po wojm• . 
Gdybyśmy chcieli szukać w repertu.ar:e naszych ten
trów w latach 1945- 1949 .;:tuk polskich, które zdobyl 11 
równe zainteresowanie widza, okazalol1y się, że eh 
zliczenia ich za dużo mam11 J)alców u jednej ręki 
Równocześnie równie duże zainteresou:anie ::dobylu 
:opowiedziana na sezon bieżqcy i rzęścioum druko
wana inna sztuka Krurzkowskiego - „Niemcy''. 

Przypominam te fakty dlatepo, ±e powojenne su.kc·
::. y sceniczne Kruczkowskiego zaczyna;q nam przeslll
niać druga dziedzinę jego twcrczo.ki - pou iefr . 
• '1. przecież do roku 1939 przede wszystkim powieś! 
decydowała o pozyc31 Kruczkowskiego w literaturz1• 
drugiego międzywojennego dziesięciolecia. Nie znw·
nila tego faktu ani wystawiona w r. 1935 sztuka anty
hitlerowska. ,Bohater naszych czasów", ani doskona 
ła przerobka dramatyczna „Kordiana i chama". I dla
tego wlaśnie z okazji premiery „Odwetów", z okazji 
wprowadzenia na sceny polskie drugie) powojenne) 
sztuki Kruczkow kiego ,,Niemcy" chcemy przypomniec; 
oubliczności teatralne] jego twórczo~ć powieścioirn . 

Przypomnieć? Stawa tego u.żytem hyba 11ie1dafr1-
1vie. Bo powieści Kruczkowskiego nie przes:l11 do hr
. torycznego lamusa i nie należą do martwych pozyc j1. 
Wszystkie zostaly po wojnie wznowione w dużych 1111-

kładach i wszystkie sq czytane. A zatem przypom ni1•c· 
I ylko należy ich znaczenie w literaturze naszej ostat-
11iego trzydziestolecia. 

Z pierwszq powie 'ciq wystc11nl Kruczkowski u.· c· :: t l'
ry lata po swoim ksiqżkowym debiucie, po wyda11yrl' 
w r 1928 wierszach „Mioty nad śu:iarem". - „Kordm 
na i chama" wydal w r . 1932, a więc w roku., któr11 
stanowi dzisiaj coraz powszechniej pr;;yjmowanq dat· 
wyraźnego przelomu w literaturze międzywojennegv 
dwudziestolecia. Datę tę ustalil i uzasadni/ zupelntl' 
prukonywujqco Ignacy Fik, wskazu;qc, że stanou•i 
c;na punkt zwrotny w prze;ściu od indywidualizm11 
mieszczańskiego do silnych tendenc1i spolec~n11ch, clll 
literatury proletariacko-chlopskiej. 

Powieść Kruczkowskiego r1 nauczycielu wic;skim 
Deczyńskim i kadecie Czartkowskim, rozgruwajqca sie 
w c1qgu kilkunastu miesięcy poprzedzających powsta
•ite listopadowe, jest jednym : najważnie1s:!Jwh zna
nion tego pr;;e/omu w nanej lite raturze. W ostatnie 1 

scenie te1 powieści maszer u jqcy na Belweder kade • 
Czartkowski wali gwerem w pierś Deczyńskiego -
<' hlopa, który odmawia wal.ki za ojczyznę, która chlo-
1011> nj1·-:11-nc1 tlłe jP , t . PotviP~t' Kruc-kowskieoo ·e ·1 



takim .samym c10sem wymierzonym u; romantyc.cnq, 
kordzanowskq i. kadeckq legendę literackq powstania 
listopadowego. Jest to pierwsza w naszej literaturze 
większu próba ukazania spolecznego tla tamtych Wir 
rtarzeń, inaczej mówiąc - pierwsza socjalistyczna po-

wieść o szlacheckim powstaniu. 

„Kordian i cham", którego czytamy dzisiaj już 
w dziewiątym U'ydaniu wysunql Kruczkowskiego od 
razu na jednq z C'ZOlowych pozycji powidciopisarskicr . 
Zadecydowała o tym przede wszystkim śmiala i kon 
~ekwentna koncepcja ideologiczna książk i . Sila tej 
koncepcji jest taka, że zaciera artystyczne niedoma
''ania tej pierwszej powieści stosunkowo późno debiu
tującego autora. Krytyka słusznie wskazala na lite
racki rodowód tej powieści, uznając jq za t1tt11ńr zr· 
s:koly Zeromskiego. 

Zeromski jest wzorem niebezpiecznym do nnślado
rvania przez wyjqtkow11 i zniewalajqcy urok swego 
stylu, przeciw ktrlremu można się buntować, ale któ
renm n ie sposób ~11.; oprzeć, przez luźność kompo„ycj1 
11owieściowej i swoistą technikę narracji. Kruczkow
ski sprostal 11·ielkiemu wzorowi dzięlci swemu twór
czemu stosunkowi do niego, co sprawiło, że nie zatra
c1l własnej oryginalności. Gdybyśmy nawet dopatrv
wali się źródel jego inspiracji we wspanialej opowteścł 
„O żołnierzu tułaczu·•, uznać musimy, ze ten san 
motyw Kruczkowski rozbu.clował w sposób samodzie'-
1111. Przede wszustkim porywaJOCJ/ liri1::m opowieści 
żerom kiPgo zamirmił na trzeźwa i zimna w swe.1 
surowo.ki analizę faktów spoleczn11ch Jego obraz wsi 
/lOlskie; w latach 1829-1830 nie jest dziełem wspó/
czujqce; pas1i „.;aca nie nasyconego". lecz orzech• 
wsz11stk1m clzi<.!lem intelektu. Ten fakt dec11dujP., z,· 
1v „Kordianie 1 rham1e"' nie jest Kruczkowski na 'la
dowcq Zeromskierm. lecz że jest pi:wrzem su modziei-
11 ym, ktlirenw autor „Zolnier:::a i t1tlacza" dopomogl 
r ulko cło k:;::toltou.:or11a su: jego i nd11ll'id1LalnoścL twór
czej. 

Zres::t<1 spod uroku Zero111sklego KrnczkowskL szyb
ko się :acz1rl w11zwalac. Dww dalsze powieści -
„Pawic pióra" (19.15) z „Sidła" (1938) - stoją już poz11 
-asięgiem wplyicriu· teqo pi.~arzo . W świetle t11cl• 
trzech ksutżek (z uw::ględnienieni jeszcz ' sztuki „Bo
/w ter naszych cz11.wiw"J :wrysowało się już cc1/kowicw 
·11lwetka 11isrirska KT11l'Zko1r~kicqo . 

U;rzcliśmy w 1111n wurn:nie p1snrzo, kturi1m ldl•ru; 
flTZede wszystkim intelekt 1·zqdzqcy całym skom/)lr
kowanum mechanizmem .frodków pisarskich i ujrze
li.~my typowego reprPzentanta pisarstwa politycznego 
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Polityczny charakter koncepcji pow1eśc10wych kryje• 
w sobie niebezpieczeństwo upn•szczeń slużqcych do 
wyraźniejszego, grubszego podkreślenia my.W pisarza 
i niebezpieczeństwo popadnięcia w publicystyczne re
zonerstwo. Kruczkowski walczy z tymi niebezpieczeń 
stwami zarówno w „Pawich piómch" jak i w „Si
dłach'', ale i w jednym i w drugim wypadku. nie osia
IJa jeszcze calkowitego zwycięstwa. „Pawie pióra" sq 
znowu chlopskq powieściq historyczną. Kruczkowski 
:nowu sięgnql po temat w czasy poprzedzajqce wielkie 
wydarzenie historyczne i tym razem ukazał przekrój 
11olityczny i spoleczny wsi polskiej w .aborze austriac
kim w latach 1913-1914. „Pawie pi:\ra" kończq sit; 
wymarszem w pole legionu Pilsudskie1•o, a w intencji 
autora są porachunkiem ideowym z sanacją. Krucz
kowski wprowadza w szeregi strzeleckie radykalnyc/1 
przedstawicieli biednego chłopstwa, którzy świadomi 
wdziewają szary mundur, by stanqć do v·alki o Polski: 
Ludowq, rzqdzonq przez chłopów i robotitików odrzu
cajqcych koncepcję ,,zgody" z wielkim kapitaler·• 
1 wielkq własnością ziemską, o Polskę rewolucyjnych 
.mian 1 radykalnych koncepcjt spolecz11ych. M11§li 
1 dążenia tych strzelców przymierzone do rzeczywis
rości rok u 1935, majq swojq ostrą wymowę polityczną. 
Całość powieści ukazuje przemiany w ruchu ludowym 
w latac/1 poprzedzających wybuch pierwszej wojny 
.~wżatnu.•ej i zarysowuje się rozłam tego me/lu nu 

.. odw„w·· nn scenic Panstwowego Teatru Dolnoslą!kl go, 
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·krzydlo ugodowe prowadzone przez bogatych clilopou• 
1 na skrzydlo Tadykalne, obejmujące chlopów bied
nych i proletaTiat wiejski. Osiq akcji jest sprawa 
.~przedaży gruntów gminnych slużqcych calej wsi, ale 
Clkcja ta rozbita jest na wele epizodów i scen, stano
wiących luźno dosyć ze sobq powiązane fragmentu 
•cielkiego obrazu życia ob11c:zajowego i politycznego 
wsi. N iektóre ze scen sa rezultatem obserwacyjne j 
pasji Kruczkowskiego, inne znów świadomie wprowa
dzonq ilustracjq jego tendencji społeczno-polityczne; . 

Oslabia to kompozycyjnq zwartoU powieści, kt6r11c·l1 
prawdziwy<'h walorów trzeba szu.kac głównie w pln
~tyce i wyrazistoki jej poszczeg6ln11ch og1iiw. 

Atmosfera chwili politycznej i napór aktualne} pro 
l1lematyki ideowej silniej je ·zcze zaciqżyly nad frz1•-
1·lq powidciq Kruczkowskiego. ktńro sq ,,Sidla". Afr 
rak rzecz miala się w roku 19.18, gdy ksiażka ulcazalcr 
''ę po raz pierwszy. Wojna i nowa niepodleglośł. zd(' · 
aktualizowały znncz11q czę.~f wprowadzonej tam pro· 

lllematyki publicystycznej i większość ~awartyc:I 

11 niej polemik stnla ·ię dzis niepotrzebna, a rozrosl11 
.~ ię nne zb11t zeroko, by służyć nam dzismj jako do
kument chwili. Toteż po drugim wydanw „Sideł" '. 

' IPUblikowanym po wojnie po przeróbce autora, otrzu 
maliśmy powieść JUŻ bez tego polit11cznego hala. t 11. 

l•tóry tak bardzo razil - nie tylko z artystycznych 
względów - niektór11ch krytyków przedwojennyr/t . 
Powieść strn«ila przez to nieco charakter powieści 

1mlitycznej, a stflła Slę przede wszystkim niezwykl 
mteresujqcq powieściq psychoLogżcznq o przemianach 
1vewnętrznych be.rrobotnego inteligenta i powie.kii 
oJbyczajowq Z problemem TOZpadania Się małżeństwu, 

t.1' ktńrym mqż dotknięty wstal bezrobociem. Obydwn 
11· zagadnienia - psychologiczne i obyczajowe -
: tdqzane sa Jednak s1lme z rzeczywistościq pol1tycz-
11ci czasów, w których toczy się akcja. 

W nowej redakcji „Sidla" sq najmocnie; komp11 
nowanq powieścią Kru,czkowskiego. przy czym calo.~ • 
je3 walorów artystycznych jest wyjqtkowo dobre; 
klasy. Rysunek psychologiczny poszczególnych postac 
~ małżonkami Bogdalsktmt na czeLe jest doskonały 

rrzeprowadzenie poszczególn11ch problemów niezwy· 
kle wnikliwie, realizm i prawda całego obrazu nieza
rvodna, z wyjqtkiem może nieudanej przygody ero
tycznej Bogdalskiego z tajemnicza Anitq. Na szczegół 
ne podkreślenie w ocenie tej powieści zasluguje ie 1 

ętyl i język. One najlepiej świadczq o tym, jak dalekn 
drogę ewolucji przeszedl Kruczkowski od „Kordiuno 
· chama". W ,,Sidlach" wykazuje już calkowitq samo· 
cfrielno§t' i wt1bitna oryginalno§ć pocl tym względem. 
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osiqga1qc w wysokim topniu doskonałośc srodkoll' 
..vyrazu _ art~st~cznego i wielką precyzję w poslugi
wantu się nimi. Podczas gdy ,,Pawie pióra" nie wrro
sily nowych wartości po_a tymi, które dal K0Tdic111 
i cham", ,,Sidla" odslonily zupełnie nowe m~żliwo 'cz 
talentu K Tuczkowskiego jako powie§ciopisarza. 

CzwaTtq powieść KTUczkowskiego zabrala wojna 
3yta niq powie§ć z życia polskich górników - emi
grantów w Belgii. Kilkana§cie jej rozdziałów pochla 
nql wrzesień 1939 Toku. 

• '!~órczość powieściowa Kruczkowskiego, to obok 
;csiązek Wandy Wasilewskiej i Wladyslawa Kowal
skiego, początki realizmu socjalistycznego w litera
turze .P.ols~iej. T_oteż osaczały ją pTZed wojną gTymasu 
1. złosli_wosci wielu krytyków, ale w tym wypadku 
czyt~lnik odmósl nad stronniczą krytykq zwycięstwo. 
Powteśc.i Kruczkowskiego zdobyly popularność i po
czytno§c, która trwa i która odpowiada ich prawdzi
wym waLCYrom . 

Zdzisław Hierowski 

l-lok l'l~U - „ Wle<0 T.n1 '1" at1 In „ 

Ud\\l!ty·· na ~"" °' • T • tru • ll t'H·klego mi • . far t ' t: • 
w O lsztynie. 

Nu zdJ«:ctu: \\"lad. Surzyn k1 lako Stefan .fal(mln 
1 Aleksander ewruk jako Okulic·• 



Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje Organizacja 
Widowni w godzinach od 8.00-16.00 codziennie z wyjątkiem 

nłedzłel i świąt 

• 
Kasa teatru czynna codziennie z wyjątkiem poniedziałków 
w eodz. 13-19 w niedziele l święta w godz. od 12.00 do 19.0t 

CENA 4 ZŁOTE 

Od.zialowa 1111 •• „.Tł B-!O LOM 



LEON 
KRUCZKOWSKI 

ODWETY 
SZTUKA W 3 AKTACH 

OS OBY: 

Stefan Jagmin, 
dyrektor gimnazjum 

Okulicz, były pułkownik 

Sabina, jego żona 

Matylda 

Julek 

Lemanski \ 

lemańska ( 

Urbaniak 

,Roman" 

REŻYSERIA 

- ich dzieci 

- ich krewni 

TADEUSZ PLISZKIEWICZ 

JANUSZ BARBURSKt 

MIROSŁAW SMOLAREK 

LIDIA MAKSYMOWICZ 

TERESA MONIKA LIPOWSKA 

WŁODZIMIERZ GOŁASZEWSKI (PIST 

ZENON STRAMSKI 

STANISŁAW MALATYŃSKI 

ELŻBIETA SZMONIEWSKA 

WALDEMAR ŁABĘDZKI 

SCENOGRAFIA 

WŁADYSŁAW WAGIER 

ASYSTENT REŻYSERA 

MIROSŁAW SMOLAREK 


