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Urodził się

28 czerwca 1900 roku w Krakowie. Ukończył WyChemiczny Wyżs-lej Szkoły Prz y lowej i zaczął pracować
zawodowo w przemyśle chemicznym. W 1928 t azał się jego debiut - zbiór poetycki „Młoty nad światem". W cztery lata póź
niej wydał swą głośną p wieść - „Korcli n i c am". Potem oclosił dwie następne powi ści: ,.Pawie pi· ra" (1935), ,Sidła" (1937)
oraz szkice publicystyczne „Człowiek i pov sz dniość" (1936), „Dlaczego jestem socjalistą" (1938) i „W klimacie dyktatury" (1938).
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W lat"ch 1949-1956 pełnił f• nl·c: pr z ·1 Zarzą u Głó ·ne
Zwiazku Literatów Pols ·ich . Ni poni chał przy tym pracy lit r ckiej
i publicystycznej. Artykuły, eseje i sz ice Kruczkowskiego ukazały się w tomach: „Spotkania i 1 onfront cje" (1950), „Wśr6d swoich i obcych" (1954). W roku 1963 wyszły „Szkice z piekła uczciwych i inne opowiadania".
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Obdarzeni jesteś.1ty i ·y · tkCJll'q oniej nościq przesuwania w zupełne zapomnienie glośnych
ni '. dv.~ utwor w dramatycznych.
W ten sposób u.nicestu;i.liśmy już niejedną sztukę. Tak oryginalna
skleroza powoduje to, że przez cale lata w różnych okresach nie
gramy sztuk Zapolskiej, Zero.nskief;o, Szaniawskiego i Kruczkowskiego. Teraz daje się zaobserwować odwrót od Witkacego. A może dzieje się tak. nie tylko u nas? W czasie dłuższego pobytu w Paryżu nie moglem trafić na pr1>dstawienie Moliera.
Powody nieobccno.:;d Kruczkowskiego na naszych scenach są
jednak bardziej skomplikotcane. W tym roku minie 25 rocznica
śmierci pisarza. Cwierć wieku okazalo się okresem zbyt krótkim,
aby postawa polityczna pisarza przestała drażnić.
„Odwety" mają bardzo zl1 opinię w niektórych salonach. Więk
opiniotwórców nie na zresztą prawdopodobnie tej sztuki.
Krzywią się z leica i prawa subrelni .<;makosze literaccy. Nie mówi
się wprawdzie, że jest to sztuka przeszkadzająca komuś ideowo,
o wiele lepiej i wygodniej powieclzieć, że jest źle napisana. Udowodnić tego niP można, bo „Odu:ety" trzymają widzów w napięciu
wywołanym sensacyjną akcją. Postacie są pełnowymiarowe i krwiste. Na osobnr> podkreślenie zasłiLguje dialog nabrzmiały konf!iktami.
szość

Pewne· ośroclki opiniotwćrcze tworzą atmosferę i presję towarzysk'I,, aby wstydzić sir: sztuk lewicowych. Wysluchalem wiele
„dobrych rad" aby nie wystawiać „Odwetów". Nikt nie powiedzial
szczerze, że drażni go lewicowość autora i moralna oczywistość
tego utworu. O owiązująca aktualnie moda to posługiwanie się aluzyjkami, przymrHżanie oczek i przede wszystkim merdanie ogonem. Gdyby Kruczkowski napisal taką samą sztukę, zachowując
jej akcję , napięcie dramat1 czne. konstrukcję i postacie, eliminując
wątek politycrny, zyskalob 11 on11 miano dobrze skrojonej sztuki 'rodzinnej, która l>ylnl>y 1••C'ia.;. grrrnrr.
Pobieżna
czeństu;o,

nawet znajomość naszej historii dowodzi, że spolenaród l.Jylo zawsze niemal sklócone i ro::darte. Dążono
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Z OKAZJI PCTR HERY „OD 1ETÓW"
„Pisarz nie jest - i nie powinien być - pisze Leon Kruczkowski o „Odwetach" - jedynie laborantem, de monstrującym
w zamkniętych retortach g rę ludzkich prawd i głosów. Pisarz( ... )
świadomie czy nieświadomie wartościuje, ocenia i sądzi. Chce czy
nie chce, angażuje się w sprawy swoich bohaterów. I tu właśnie
osaczają go trudności, zwłaszcza dzisiaj. W cwsach takich jak nasze, w czasach wielkich przełomów spo)Pczno-ustrojowych najzwyklejsze codzienne dramaty ludzkie ściślej i częściej niż kiedykolwiek zawęźlają s ię ze s~raw<:lmi rzeczywistości zbiorowej. Bohaterowie współczesnej sztuki te::itr01lnej czy powieści tak lub inaczej
musz~ być wyrazicielami postaw polityczno-ideologicznych. Dla
pisarza bowiem w książce czy na sc nie, postawy polityczno-ideologiczne przełamują się głównie jako postawy moralne, język konfliktów moralnych jest najistotniejszym językiem literatury i najbardziej sugestywnym.
Polityk przekonuje argum nta l1i, racjami, a przede wszystkim
faktami, które stwarza - pisarz przekonuje, gdy wzrusza i wstrzą
sa. Zadanie pisarza sięgaj· cego po temat „współczesny" sprowadza się do tego . aby w polityczno-ideologicznej problematyce czasu
znaleźć miejsce na żywą sprawę ludzką( ... ) musi jednak zarazem
uczynić to tak, aby własna wartościująca postawa samego twórcy
była niewątpliwa. wolna od wszelki~j dwuznaczności".
Już

z tej wypowiedzi autora wynika, jak przełomowe znaczenie
dla historii teatru w Pol ·ce Ludowej miały premiery „Odwetów".
Na drodze rozwoju powojennego teatru odegrały one rolę pionierską. Z dziedziny czystego teoretyzowania przechodził Kruczkowski
do praktycznego rozwiązywania zagadnień nowoczesnego dramatu.
Kruczkowski zdawał sobie sprawę, że jego pierwsza powojenna
próba dramatyczna daleka była od doskonałości. Jak mi wiadomo
od osób biorących udział w przedstawieniu prapremierowym, pewne komponenty sztuki w trakcie prób, a nawet przedstawień, ulegały zmianom. Efektem kgo jest m.in. stworzenie jednego z najbardziej udanych bohaterów pozytywnych w dramaturgii socjalistycznej - Jagmina. Właśnie dlatego Andrzej Wajda, realizujący

„Popiół i diament", gdy tworzył postać Szczuki wziął wiele z Jagmina. Dzięki temu Szczuka wypadł w filmie o wiele barwnieJ niż
w powieści Andrzejewskiego.

Nieprzypadkowo porównywano . Od vety" Kruczkowskiego z ,.Poi diamentem" Andrzejewskiego. Tych dwóch pisarzy w tamtym okresie opisało tragiczne konflikty bratobójczych zmagań,
w których ojciec stawał przeciwko synowi, brat walczył z bratem.
W Bieszczadach trwały regularne walki z bandami UP A. na Podhalu z bandą „Ognia". Oba utwory ukazały się w roku 1948.
iołern

Julek z„ Odwetów" i Maciek z „Popiołu i diamentu" to ludzie
w walkę z nowym ustroj em. Wychowanie i więzy rodzinne czynią z nich wrogów powstającego państwa. Poprzez tragizm postaci .Tull{a i Maćka obaj pisarze pokazali dramatyczny
konflikt naszych czasów. W dramacie osób wplątanych w walkę
przeciwko sobie \" idzi Kruczkowski jeden z naczelnych konfliktów
mf1ralnych tamtych lat. Dwóch uczciwych ludzi staje pr7.P.ciwko
sobie. Obaj chcą tego samego: dobra naszego kraju i narodu.
wplątani

Doświadczenia

i rozdroży naszej powojennej
„Odwetów", bowiem troska o przyszłość młodego pokolenia powinna być naczelną sprawą każdego
Polaka. I to właśnie chciałem Państwu przekazać w oglądanej dzisiaj sztuce.
historii

wielu

zakrętów

podtrzymują aktualność
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W pamiętnym wrześniu 1939 roh.t walczyłem w obronie Warszawy. Jako porucznik Wojska Polskiego dowodziłem 7 kompanią
26 pułku piechoty, który po bohaterskich kilkunastodniowych walkach w dziel ·cy Bemowo zo tal rozbity przez przeważające siły
Niemców. W czasie nawały artyleryjskiej nieprzyjaciela 27 września zostałem poważnie ranny. Jak dla każdego żołnierza - patrioty dostanie się do niewoli b rlo dl mnie tragicznym ciosem, co
w pełni uświadomiłem sobie do iero po powrocie do zdrowia, gdy
~eziono nas pod Dr zno,
6źni j - po kapitulacji Paryża mternowano w Oflagu II B Ar iswald (dzisiejsze Choszczno w woj.
gorzowskim).
Tu dowiedziałem się, iż do naszej nowo utworzonej kompanii
oficerskiej przydzielony jest podporucznik rezerwy Leon Kruczkowski, autor kilku powieści, w tym głośnego „Kordiana i chama".
Wielu z nas znało tę ksi ż r>, \ ielu o niej słyszało, toteż Kruczkowski był od początku post„ci:- pop" arną w obozie. Mimo różne
go wówczas stosunku niektorych internowanych do ludzi o prze1rnnaniach lewicowych, ciE>szył się ogólnie opinią człowieka niez:~mnego i ni~zwykle utalt:nt an o; tak czy owak wszyscy dzielili smutny, niepewny jeniecki los, który z czasem zdawał się zacierać lub łagodzić różnice przekonań politycznych nawet wśród
niegdysiejszych jawnych oponentów. Do Kruczkowskiego, człowie
ka o ugruntowanej pozycji w literaturze garnęli się zatem wysocy
rangą oficerowie, w tym polski komend ant obozu, młodzi intelekt~aliści, ludzie kul~ury i sztuki. Jednak uznanie wyrażano mu w spos~b ~ys~retny, metrudno bowiem było wyobrazić sobie reakcję
ruenueckich władz obozowych, gdyby te odkryły orientację poli?'czn~ .nru;~ego. kolegi. Niepisany nakaz wewnętrznej dyscypliny
i powsc1ągliwośc w rozmowach na tematy polityczne obowiązywały
zresztą powszechnie.
Nakazowi temu w moim odczuciu podlegał Kruczkowski może
b~dziej niż inni, miał bowiem charakterystyczną dla niektórych
p1sar~ ~at~ę człowie~a ~ieskorego do wynurzeń, zamkniętego
~. so_b1e 1 w1erne~o swoun ideałom. Niełatwo było go poznać blizeJ, Jeszcze trudniej prawdziwie się z nim zaprzyjaźnić. Jego wy-
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Leon Kruczkowski mieszkał
s siednim baraku, nie miałem
z nim ciagłvch kontaktów. Natomiast w tej samej sali co ja kwaterowało kilku aktoró
je o teatru m.in. Bol sław Płotnicki, z Jrtórym się zaprzyiaźniłem. Zn lem dobrz J óz
Słotwińskiego, a t kże Aleksandra Sewr11ka ·wcześnie
di
nt· do" dcy naszej kompanii. Ci artyści, a także inni zwi z ni z teatrem obozowym, odegrali wybitną rolę w pol kim po oienn m ż ciu teatralnym. Stali
się popularnymi aktorami. reż s ami, dyrektor
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razy z „Zemsty'', „Dan1 i huzarów", „Lata w Nohant", „Królowej
Wzruszenie, jakie ogarniało widownię, było bowiem
zupełnie inne 11i' t o, 1 t' r przeż '\ my ziś na spektaklach. Teatr
ten, wśród ciężkich warunkó • b to • nia, często niepomyślnych
wiadomości z frontu i od rodzin był dla nas oazą wolności. Słowo
polskie padające ze sceny budziło nadziej na wyzwolenie Polski
i normalne życie ...
Wczesną wiosną 1942 roku przeniesiono nas do Oflagu Grossborn (okolice Jastrowia). Tutaj \: arunki były już zupełnie opła
kane. Głód, chłód i przeraźliwy tan b raków stały się uciążliwo
ściami nie do zniesienia. Przeżyliśmy bombardowanie obozu, były
liczne ofiary. Mimo t Yr c-1 \\~ki I·o tj n owa działalność Teatru Symbolów, a nawet cz~'ciej dawał premiery, dodając tym samym całej naszej społeczności otuchy i wiary w rychły koniec
wojny.
Obóz został wyzwolony 5.II.1945 r. Nastąpiła długo oczekiwana
chwila. Wyszliśmy gromadnie na ulice pobliskiego Jastrowia. Dla
Kruczkowskiego, dla mn '
rll„ w : t ·icl1 internowanych był to
PIERWSZY DZIEŃ WOLNO CI , 7.
rego pewn zdarzenia utrv.·alone zostały w znanej sztuc p
powyższym tytułem.
Rozjechaliśmy się w różne strony, by budować nowe życie.
Kruczkowski stał się postaci ogólnie znaną nie tylko w hterciturze, pełnił poważne funkcje państwowe i społeczne. Z satysfakcj<t
obserwowałem jego dalszą karierę literacką, polityczne i społeczne
zaangażowanie. Gdybym go nie znal, prawdopodobnie nie mógłbym
sobie wyobrazić, że jeden człowiek potrafi podołać tylu naraz obowiązkom. Mógł je pogodzić tylko onl
Po wojnie nigdy się już nie zetknąłem z Kruczkowskim osobiście. W trudnych powojennych latach imałem się różnych zajęć .
Pewnego razu, chyba w 1949 roku, znalazłem się w Elblągu i Olsztynie. Tu dowiedziałem się, że istnieje możliwość pracy w teatrze.
Poszedłem, spytałem. Jakież było moje zaskoczenie, gdy w ówczesnym zespole sceny olsztyńskiej odnalazłem Aleksandra Sewruka i Bolesława Płotnickiego! Przystałem do nieb. Przystałem do
ludzi teatru na całe ćwierćwiecze, pełniąc funkcję administratora
elbląskiej filii Teatru im. J;:u cza aż do 1975 roku. W ten sposób
jenir.cka Melpomena wpłynęła na moje losy życiowe.
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