Leon Kruczkowski – biografia i charakterystyka twórczości
Biografia
Leon Kruczkowski przyszedł na świat w 1900 r. w Krakowie. Wywodził się on z niezamożnej
rodziny rzemieślniczej, co nie przeszkodziło mu jednak w uzyskaniu gruntownego
wykształcenia.
Ukończywszy studia chemiczne, Kruczkowski wyjechał do Zagłębia Dąbrowskiego, gdzie
rozpoczął pracę w zawodzie. W latach 1926 - 1933 mieszkał w Sosnowcu wraz z poślubioną w
1925 Jadwigą Janowską. Wtedy to przyszły autor „Niemców” związał się ze szkołą, zostając
nauczycielem matematyki, fizyki i chemii w Szkole Rzemieślniczo Przemysłowej. Okres ten
przyniósł również pierwsze w jego życiu sukcesy literackie. Najpierw ukazał się debiutancki
tomik poezji Kruczkowksiego („Młoty nad światem”, 1928), później światło dzienne ujrzała
pierwsza powieść jego autorstwa - „Kordian i cham”.
Entuzjastyczne przyjęcie dzieła wzorowanego na pamiętniku Kazimierza Deczyńskiego
(wiejskiego nauczyciela) sprawiło, że Kruczkowski i jego rodzina powrócili do Krakowa, gdzie
pisarz i publicysta zupełnie poświęcił się życiu literackiemu. Pracował wówczas nad kolejnymi
utworami, równocześnie pisząc teksty publicystyczne, które ukazywały się m. in. w „Lewym
Torze”, „Sygnałach”, „Europie”.
Po wybuchu II wojny światowej Leon Kruczkowski został wcielony do armii i wziął udział w
kampanii wrześniowej. Jednak już 14 września trafił do niemieckiej niewoli. Najpierw
przewieziono go do obozu w Gross-Born, a następnie osadzono go w Arnswaldzie (dzisiejsze
Choszczno). Kruczkowski więziony był przez cały okres niemieckiej okupacji. W obozie
angażował się on w działalność artystyczną, uczestnicząc w życiu kół literackich i teatralnych.
Po zakończeniu II wojny światowej stał się Leon Kruczkowski jednym z najaktywniejszych
twórców nowego życia kulturalnego w Polsce. Działalność twórczą łączył ze stanowiskiem
wiceministra w Ministerstwie Kultury i Sztuki. W 1949 r. został również prezesem Związku
Literatów Polskich, a funkcję tę pełnił do 1956 r.
Leon Kruczkowski zmarł 1 sierpnia 1962 r. Zapamiętany został nie tylko jako utalentowany
pisarz i inteligentny, oddany reprezentowanym sprawom publicysta, ale również jako polityk,
twórca Polski Ludowej - człowiek uhonorowany Orderem Budowniczych Polski Ludowej,
Orderem Sztandaru Pracy I Klasy, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz
zdobywca Międzynarodowej Leninowskiej Nagrody Pokoju.
Charakterystyka twórczości
Twórczość Leona Kruczkowskiego można podzielić na dwa etapy, między którymi granicę
wytyczają lata 1939 - 1945. Wspólną cechą obu tych okresów jest lewicowość autora, od
zawsze sprzyjał on bowiem socjalizmowi i już w swych pierwszych utworach literackich poruszał
problem nierówności społecznych. O ile jego debiutancki tom poetycki pt. „Młoty nad światem”
(1928) nie zyskał wielkiego rozgłosu (utwory liryczne koncentrowały się głównie na opisie
codzienności Zagłębia Dąbrowskiego), o tyle już pierwsza w jego dorobku powieść - „Kordian i
cham” (1932) - została przyjęta z uznaniem. W dziele tym - stworzonym na kanwie pamiętników
Kazimierza Deczyńskiego („Opis życia wieśniaka polskiego”) podjął autor próbę rozprawienia
się z polskimi mitami narodowymi oraz ukazał trudną sytuację socjalną na wsiach. W 1935
ukazała się powieść „Pawie pióra”, która była swego rodzaju kontynuacją „Kordiana i chama”,

utworem utrzymanym w konwencji reportażowej.
Już w drugiej połowie lat trzydziestych zaczął Kruczkowski dostrzegać zagrożenie, jakim na
arenie międzynarodowej stawał się nazizm. W 1935 r. w warszawskim teatrze Comedia
wystawiono „Bohatera naszych czasów” - dzieło sceniczne, które demaskowało fałszywość i
fasadowość okrutnego ustroju. Co ciekawe - opowieść o Karolu Hummelu przetrwała
najprawdopodobniej w jednym egzemplarzu, który odnaleziono na krótko przed śmiercią
Kruczkowskiego (druga nazwa dzieła to „Przygoda z Vaterlandem”).
Chociaż Kruczkowski zadebiutował jako dramaturg jeszcze przed wojną, jego najgłośniejsze
dzieła sceniczne powstały w okresie powojennym. Największym sukcesem autora był dramat
„Niemcy” (pierwotny tytuł „Niemcy są ludźmi”), w którym podjął próbę ukazania jednostkowych
portretów poszczególnych postaci, uwzględniając destrukcyjny wpływ politycznej propagandy
oraz częsty brak możliwości dokonywania indywidualnych wyborów.
W swoim bogatym dorobku publicystycznym poruszał z kolei Kruczkowski przede wszystkim
tematykę społeczną, polityczną i kulturalną.
Najważniejsze dzieła:
„Kordian i cham” (1932), „Pawie pióra” (1935), „Niemcy” (1949), „Pierwszy dzień wolności”
(1959).

