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KRONIKA ZYCIA I TWORCZOSCI 
LEONA KRUCZKOWSKIEGO 

28 VI 1900 W rodzinie Łukasza Kruc:z:kowskiego, ce
nionego krakowskiego ,introligatora, i Lud
wiki z Boguszów przychodti na świat Leon 
Kructkowsk!i. 

1918 Debiut poetycki na ła mach pi sma „Ma
ski", dwutygod ni ka l iteracko-artystycrnego 
wydawanego w Kmkowie. 

1918-1926 Po ukończen iu studiów •na Wydziale Che
mii Wyższej Szkoły P.rzemysłowej w Krako
wie Kruczikowski pracuje w rafineriach 
nafty w lJimanowej i Trzebin,i o·raz w ce
mentowni w Łazach. 

1926-1932 Podejmuje pracę w szkolnictwie zawodo
wym w Zagłębiu Dąbrowskim, w jednym 
z największych i najbardziej bojowych 
ośrodków ruchu robotniczego w Polsce. 
Tu poznaje życie górników, studiuje dzie
ła Lenina - wiąże się z ruchem lew ico
wym. W 1928 r. wydaje tomik wierszy 
pt. „Młoty 1nad światem" przyjęty bardzo 
pochlebną recenzją w „Wiadomośoiach 
l,iterackich". W 1932 ·r. kończy swą pierw
szą powie1ść pt. „ Kordia n i cham", opartą 
na pamiętn iku w iejskiego inouczyciela 
Kazimierza Deczyńsikiego, uczestnika po
wstan ia li stopadowego. 

1933 Kruczkowski wraca do rodzin·nego Krakowa 
i t u prowadzii ożywioną d:z:iałalność kultu
ralną w lewicowych organizacjach spo
łecznych, m.in. w Towarzystwie U1niwersy
tetu Robotniczego. Roi.poczyna wydawanie 
czasopisma pt. „Biuletyn l.Jiteracki", któ
-re ingerencja cenzury libviduje po pierw
szym numerze. Dochodzi do spotkania 
z Leonem Schi llerem, który namawia 'Pi
sarza do opracowo·nlia scenicznego „Kor
diiana i chama". 

1934 Kruczkowski kończy adaptację sceniczną 
„Kordiana ·i chama", jest to jego debiut 
dramatop'isarski. P1isze trag igroteskę pt. 
„Bohater naszych czasów" - hii sto11ię oszu
sta, który na krótko zostaje sztandarową 



posta cią ruch u hi tlerowskiego w małym 
niem iecki m miasteczku, opa rtą na auten
tycZ'nym wyda rzeniu relacjonowanym przez 
„Ilustrowany Kurier Codzienny" w paź
dz iern iku 1932 r. 

1935 W warszawski m Teatrze Comoedia pra
premiery „ Kordiana i chama" - 9 marca 
i „Bohatera .naszych cza sów" - 114 czer
wca w reżyseri•i Eugeniusza Poredy. 
Ukazuje s i ę drukiem powieść pt. „ Pa wie 
pióra " . 

1936 Kruczkowski bierze czynny udział w Zjeż
dtie Pisarzy we Lwowie. Ogłasza a rtykuły 
w prasie lewicowej ; w „Robotniku" i „ Na
przodzie" , 

1937 Pisze powieść pt. „Sid ła ". 

1938 Wydaje książkę pt. „W kMmacie dyktatu
ry" zawierającą zbiór jego artykułów pu
b licystycznych z lat trzydziest ych. 
Ogłasza drukiem swoją programową bro 
szu rę pt. „ Dlaczego j estem socjalistą?". 
Uznanie, ja kie zdobył sobie Kruczkowski 
powieściami „Pawie pióra" i „Sidła" skła 
nfo firmę wydawn i czą Gebethner i Wolf 
do zawarnia z autorem umowy na powieść 
o życiu polskich górni ków-emigrantów we 
Francji i Belg·ii. Materi a ly do tej powieści 
gromadzi Kruczkowski w czasie 'ki lkumie
sięcznego pobytu zagran icą . Maszynopis 
powieści, doprowadzonej do połowy, za
g.i nął w cza sie woj ny. 

1939 Na zamówienie Karo la Frycza, ówczesnego 
dyrektora Teatru im. J. Słowackiego w Kra
kowie, ~ruczkows· k i poprawia tekst „Bo
hatera n aszych czasów" ; prem ierę plano
wano ina wrzesień 1939 r . 
Podporuczni k Leon Kruczkowski bierze 
udZ!i ał w kampa•nii wrześn iowej. Po kapi
tulacj i dostaje się do niewoli i zostaje 
osadzony w obozie jenieckim w Ams
walde. W grudniu p ierwsza premiera dzia 
łającego w tym obozie Teatru Symbolów. 
KrucZ!kow ski drukuje recenzje z przedsta
wień w piśmie obozowym „ Za drutami". 

1940 Pisarz zostaje wybra ny na Walnym Zebra
niu Oficerskiiego Koła Teatralnego dyrek
torem Teatru Symbolów. ~ierwszą pre mie
rą przygotowaną za jego dyrekcJi jest 
„Zemsta" Aleksa ndra Fredry. W teatrzyku 
obozowym Kruczkowski łączy funkcje dy
rektora, reżysera ·i pisarza. Organizuje 
także stałą scenkę ka baretową pn. „Mar
chołt" . 

11942 Współprncuje z redagowanym w oflagu 
przez Zygmunta Weissa „Przeglądem Te
atralnym", tygodnikiem poświęconym pro
blemo m Teatru Symbolów. 

1943 Teatr Symbolów wystawia obszerne fra
gmenty „Fausta" Gounoda w ·inscen1izacji 
Kruczkowskiego. Po przeniesien·iu ·obozu 
na nowe miejsce, co nastąpiło w niedłu
giim czasie po premierze „Fa usta", zostaje 
zorganizowany nowy teatr, w którym K•rucz
kowski zostaje kierownikiem literackim. 

1945 Po uwol·nieni u z obozu Kruczkowski wra
ca n aj krótszą drogą do Krakow a. 
Bierze ud Z!iał w zorga 111izowa niu i wyda
waniu miesięczn ika literackiego „Twór
czość" . Wstępuje do PPR. Zostaje człon 
kiem Krajowej Rady Narodowej. Otrzy
muje tekę wicemi nistra Kultury i Sztuki. 

1946 Pra cu je j ako redaktor tygodnika „ Pny
jaźń". 

1948 Rozpoczyna swoją działa l ność w ruchu 
obrońców 'Pokoju. Jest jednym z inicjato
rów Kongresu Pokoju we Wrocławiu. 28 
maja w Teatrze Polskim w Warszawi e pra
prem iera pierwszej powojennej sztuki 
Kruczkowskiego pt. „Odwety" w reżyserii 
Mariana Wyrzykowskiego. 
Pisarz rezyg nuje ze stanowiska w icem'i
nistra Kultury i Sztuki. 

1949 Na Zjeźdz ie Literatów w Szczeci nie Krucz
kowski wraz ze Stefa nem żółkiewskim 
i Włodziimi erzem Sokorskim proklamuje 
prog ram realizmu socjal istycznego. 
Zosta je preze~em Związku Literatów Pol
skich. „Odrodzenie" publi kuje pierwszy 
akt „ N iemców", p ierwotny tytuł tej sztuki 
brzmiał „ N iemcy są l udźmi". 



22 październ ika w Teatrze Starym w Kra
kowie prapremiera „ N iemców" w reżyser ii 
Broni sława Dąbrowskiego. 

1951 Rozpoczyna bezpośrednią ws półpracę 
z teatrem, opracowując dla Teatru Kame
ralnego w W arszawie tekst „ G rzechu" Ste 
fana Żeromskiego . 

1952 Z chwilą objęoia dyrekcji Teatru Polskiego 
w Warszawie przez Bron'isława Dąbrow
skiego, Leon Krucz:kowski przyjmuje sta
nowisko kierownika li terackiego tego te
a t ru : funkcję tę pełnić będzie do lute
go 1955 r. O trzym uje mandat posła oraz 
god ność przewodnkzącego sej mowej Ko
misji Oświaty, Nou'ki 1i Kultury. 

1953 Kruczkowski zostaje laureatem Międzyna
rodowej Nagrody za Umacnianie Pokoju 
i Przyjaźni między Nar.odami przyznanej 
w M oskwie. 
No łamach „ Nowej Kultury" (nr 40) uka
zuje się po -raz p ierwszy drukiem dramat 
poetydk1 prozą, osnuty wokół sprawy Ro
senbergów pt. „ Juliusz i Ethel". 

1954 9 maja w Teatrze Kamera lnym w Warsza
wie prapremiera „Juliusza i Ethel" w re 
żyseri i Aleksa ndra Ba rdiniego. 

1955 30 poździen i ko w Teatrze im. J. Sł·owac
kiego prapremiera „ Odwiedzin" w reży
seriili Józefa Karbowskiego. „ O dwiedziny", 
napisane w 1952 1r. były podjętą przez p i
sarza próbą polemiki ze sztuką pt. „Ucie
kła mi przep.ióreczka" Stefana Żeromskie
go - twórcy, którego dzieła odegrały wiel
ką rolę w ukształtowaniu się osobowości 
I iteracki·ej Leona Kruczkowskiego. 

1956 Krucikowski ustępuje ze sta nowi ska p re
zesa Związku Literatów Polskich. P~sze 
swoje „ obrachunkowe" opowiadania: 
„Wiel ki błąd życia", „Judycki", „Głos ma 
oskarżo ny". Zostaje powołany na członka
-korespondenta Niemieckiej Akademii 
Sztuk Pi~knych . 

J 

1957 Pisze opowiadanie pt. „Szkice z piekła 
uczciwych", posi adające pewne rysy outo
biogra~iczne. Ponownie otrzymuje mandat 
posła oraz godność przewodniczącego 
polskiej Unii Międzypa rlamentarnej. Po
wstaje dramat pt. „Pierwszy dzień wol
n ości". PrapTemiera 12 grudnia w Te
atrze Współczesnym w Warszawie w reży
serii Erwi no Axera. 

1'961 7 kwietnia w Teatrze Polskim w Warsza
wie prapremiero ostatn·iej ukończonej sztu
ki Kruczkowskiego pt. „Smierć guberna 
tora" w reżyse riii Kazimierzo Dłlmka . Sztu
kę tę pisarz uznaje za swoje „najlepsze 
chyba dzieło d ra matyczne". 

1.Vlll.1962 Leon Kruczkowski zmarł w Warszawie. 

I 



Józef Kelera 

KRUCZKOWSKIEGO FORMY DRAMATYCZNE 
(fragment) 

(„.} W czte ry lata po premierze „Odwiedzin" opubH
kował Kruczkowski swoją naj l epszą może sztukę, god 
ną w reszcie jego prawdziwej rang i pisarskiej - ra ng i 
pi sarza współczesnego, artysty, humanisty. W twó-r
czości a utora „Niemców" „ Pierwszy dziień wolności" 
nie jest j ednak ja kimś zjaw iskiem zaskakującym, n'ie
oczekiwanym ; j est nawiązan iem, j est podjęciem pner
wanego ch wilowo wątku . Jest powrotem . 

Powrotem ze świata fo rm uł i gotowych recept, ge
nera lnie p rzed ustawnych do świ ata pytań . Pytań mo
ralnych. l ecz nie będą to ju ż pytania ibsenowsk~e czy 
choćby - miieszczące s ię w ·ibsenowskim d ramaci e ro 
dziinnym. J eśl i m ożna tu mówi ć o powrocie, to o po
wrocie, po spiral i. 

„świat powi nien być zrozumiały, t ak czy nie'?" -
Inga żąda •odpow:iedzi kategorycznej . „Chyba tak -
od powiada Jan. - Chciałbym j ed na k, żeby w nim było 
zawsze cośkolwie k ze znakiem zapyta•nia" . 

Wszystkie pytania wyjściowe dotyczą wolności -
nie a bstrakcyjnej : tej najba rdziej e lementa rnej i do
piero co odzyskanej, tej , która, j est jeszcze c i ągle' s~o.
kiem, przeżyciem i zachlyśin iędem . „Co do wo!nosc1, 
pan ie doktorze - pow ie Ja n - nie mamy jeszcze wy
r.obio·nego zda nia". A le są j uż wyj ściowe założeni a, 
ra cje, postawy. Jest ich tyle, ile osób w dramaoie. 
Każda ma swoją własną motywację psychologiczną, 
swoje wła sne uzasad nienie w bli ższej i dalszej bio
g rafi'i bohatera , swój własny nawet u kład wartości . N ie 
ma t u bowiem na scenie a ni św'iętych , an i zbrod nia
rzy. N ie ma zatem rozwiąza ń z góry oczywistych , war
toŚdi z góry preferowanych. Racje są sprzeczne i inno
rod ne, wyki u cza jące się i uzupełni ające ; postawy świa
dom ie kon trolowane, okre ślone intelektua l·nie i całko
wicie żywiołowe; na 1kon iec mniej lub ba rdziej „słu 
szne" dla postronnego obserwa tora, ale każda jest na 
swój sposób ·bardzo gruntowną racją osobistą, każda 
nosi w zanadrzu obfity a utorski przydziiał subiektyw
nych i .nliebła hych uwarun kowa ń . Każda jest wreszcie 
skrom ną cząstką jak i ejś ludzkiej prawdy, choćby skrzy
wionej niem iłosiern ie . 

Dwie skra j ne w piątce byłych jeńców koncepcj e wol
nośc i zyskują j uż w pierwszej scenie kształt skonden
sowanych, znaczących form uł . „ C h ce s z, znaczy m o -
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ż e s z" - to wol ność Pawła, okreś lona przez Jana : 
„m ó gł bym, a le n ie c h c ę" - to wolność Jana 
w jego autoreferacie. Def iniiowanie, precyzowanie, for
mułowanie - to a kcesoria językowe nieustającej, za
ogniającej się dysputy, którą śledzi my niemal od chwili 
podniesien•ia się kurtyny. Już bowiem p rezentacja osób 
dramatu jest nade wszystko prezentacją postaw, z któ
rych, w nowej sytuacji, zrod zą się szyhko seryj ne star
c ia, seryjne dys kusje, wreszcie otwarty konfl ikt. 

Zwróćmy uwagę: dysputa jest tutaj pu nktem wyjścia 
- nie klamrą, nie sposobem rozwiąza n ia , nie przesia 
n iem ideowym sztuki , jak w „Odwetach" i zwłaszcza w 
„Niemcach". To w dramaturgii różnica bodaj jakoś
ciowa . Zaciera s i ę też owa „Żeromska", wypreparowana 
sytuacyjnie forma dysput pa ra mi; a ntagoniści nie sq 
przeciwstawiani bieg unowo, jest ich wielu, są wszyscy 
razem uwikła ni sytuacyj nie, spnęgn ięci psycho log icz
nie na wielu płaszczyznach . Dysputa ma oczywiście na
dal swoje skutki uboczne: obciążenie d ialogu formu
łami j est niewątpliwie w pewnych pa rtiach dostrzega l
ne, t u i ówd 21i e windowane sq w formuły proste stosun 
kowo myśl i. Ale nie są to j uż owe formuły gotowe, prze
bitkowe, ro zmnożone bezosobowo ; te tu ta j, jakkolwiek 
skrojone literacko (na ogół zręcznie), rodzą się prze
cież autentycznie i na wła sny rach unek z napięcia 
i sta1rc ia iracji, z utwierdza nfo się myśl i nie gotowej. 

Stopniowo z resztą dysputa wtapia się co raz udat
n iej w sytuacje, kojarzy z ·kon kretną i zdeterm inowa
ną sytuacyjnie psycholog i ą. W pierwszych scenach, 
w pierwszym nawet i d rugim akcie, te poszczególne 
elementy d ra maturgi.i widoczne są j eszcze z osobna . 
Ale stopniowo łączą się cora z ściś l ej - aż do całkowi
tego zespolenia w :ma ko mit ej sekwencj i Jana z Ingą 
w a kcie rrzecim, kiedy oboje znaleźl i się w „pułapce" 
i ta pułapka określa ich bez reszty : nie chcąc, wbrew 
sobie, są na koniec wrogam i, bo tyl ko jed no z nich 
„może stąd wyjść z podn1i esioną głową" . Dynam ika 
sytuacji rozstrzyga, zamyka ostateczn1ie dysputę - nie 
odwrotn,ie. 

Ta surowa bowiem p róba wol nośdi, p róbo kon
cepcji ·i rncji jednostkowych, b rutaln ie sko rygowanych 
przez rzeczywistość, podsuwa raz po raz sytuacje, wo
bec ·których wszelk ie recepty są bezwa rtościowe1, wszel
kie 1kodeksy działania bezrad ne, wszelkie założen ia 
muszą ulec rewizj i, przystosowa niu, przewa rtościowa
niu. Te natarczywe sytuacje, n iesklasyfi kowane w tra 
dycyjnym obrazie świata, te złośliwe niep rzyzwoite obro
ty losu i zasadzki, są raz po raz wyzwaniem; p rowo
kują też ciągle n o nowo, niemal ze sceny na scenę, do 
okreś l a nia stanowisk - do nowego formułowan ia, pre
cyzowania. Określają także po częśc i rodzaj d ra ma-



turg1ii, dyktują jej rytm. Rzec można : dramaturgia aktów 
prowokacj.i intelektualnej. I moralnej . Punktowa ne spię
ciami sytuacyjnymi, podpa rte psychologią , peł·n iq one 
w dyspucie wła śc iwą fun kcję efektów dramatycznych. 

Dialog 12/1962 


