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AUTOR O SZTUCE 

Publikując wiosną ubiegłego roku w „Odrodzeniu" pierw
szy akt mojej sztuki o Niemcach posłużyłem się jeszcze pier
wotną wersją tytułu: „Niemcy są ludźmi". Dopiero po napi
saniu całości dramatu uświadomiłem sobie, że to sformuło
wanie nie wyraża już dostatecznie ści ;le zawartości tre · ciowej 
ut woru. Nie znaczy to, że w toku pracy odszedłem od pierwot
nego zamierzenia i pomysłu. Sprawa j est o wiele prostsza. 
Formuła „Niemcy są ludźmi" określała raczej punkt wyjścia, 
stanowisko, z którego podjąłem temat - i w tym sensie miała 
pewne ostrze polemiczne. Polemiczne w stosunku do ujmo
wania w dotychczasowej naszej literat urze powojennej spraw 
i ludzi niemieckich tylko ·wyłącznie od str ony doznaniowej, ura
zowej , emocjonalnej. Literacki obraz Niemca w naszych 
współczesnych powieściach, nowelach, dramatach i filmach na 
tematy okupacyjne był obrazem o bardzo nikłej lub zgoła żad
nej wartości p o z n a w c z e j, mówił o gestach i minach, 

funkcjach i uczynkach - nic jednak, a lbo pra.wie nic, o mo
t ywach działania, o mechaniźmie wewnętrznym „funkcjona
r iuszy zbrodni' ', tym mechaniźmie, na którym hitlerowski im
per ializm grał swoje potworne „imbroglio". Określiłem ten 
r odzaj widzenia Niemców jako „zoologiczny" i fatalistyczny, 
w konsekwencjach więc uniemoźliwiający stawianie jakich
kolwiek ideologicznych i praktyczno-politycznych koncepcji 
rozwiązania „problemu niemieckiego" w sposób korzystny dla 
pokoju świata i życia narodów sąsiadujących z Niemcami . 

„Niemcy są ludźmi" znaczyło u mnie, jako punkt v.')·jśc ia: 
spróbujmy - w liter at urze - od jść od plakatowej wizj i 
.,i::;zczekającego Niemca", postawmy sobie pytanie : jak to się 
działo od strony 1 ud z k i e .i ? jak oni „to" godzili ze swoi 'll 
zwykłym, lucl7.kim życiem - bm w swoim Reichu, wśróJ. 
<\Woich kobiet, rodziców, dzieci '? J ak oni ·wyglądali sami mię
dzy sobą, kiedy ich nie widziały nasz oczy? Nieme~' są dużym 
narodem i mieszkają w centrum Eur opy. Zbyt często i zbyt 
dotkliwie wdzier ali się (najdoslowniej ) ,.,. życie innych narodów, 
aby ró\mież ich wewnętrzne, „ludzkie" sprawy nie miały budzić 
w nag najwyższego zaintereso nmia i uwagi. Wojna i okupaeja 



liitl rowska przybliż~ ły nam „problem niemiecki" tak okrutnie 
blisko, że „zai nteresowanie' ' musiało przeobrazić ~ię u wielu 
z nas w pasję, w pasję do iekań także na d mechanizmem we
wnętrznym t ego w~zystkiego, co n as dręczyło - fi zycznie, po
lityczni i moralnie - w latach 1 ~39 ~ 1945. Formuła „Ni mcy 
, ą ludźmi" czytelna j est , mam nadziej , dość w. raźnie w prze
słankach moj eJ sztuki, n iejako w jej przedtekscie. l a karcie 
tytułowej , po O'tatecznym ukończeniu utworu, zostali poprostu 
„Niemcy''. 

Ustalaj ą c taki właśnie ostateczny tytuł ' ztuki, zdawałem 
obi spraw. z te"'O, że zak r<>s poj ęciowy słowa „Niemcy" jest 

znaczm e szerszy od u ~ c iśloneł!"o w moim dramacie zakr su kon
kretnych tre ·ci: konflikt u, fabuły i ludzi. Zdawałem sobie 
sprawę z możliwych u wid.ta takich na przykład watpliwości, 
jak: czy ogromną i skomplikowaną problematykę, zawartą 
w poj ęci u „Niemcy" można demonstrować na losach jednej 
t ylko niemieckiej r odziny, lub choćby szerzej nieco : na lu
dziach j ednego t ylko i dość ~pec;vficznego, „elitarnego" środo
wiska sp olecznf'g·o, jakim jest środowisko pr of esora Sonnen
brucha ? or az: cz.v sprawę t ej miar? można pokazać na zdarze
niu niezwykle prm;tym, rozgrywającym się w jednym pokoju 
i zaledwie w ciągu pa ru godzin? Krótko mówiąc: czy nie ma 
pewnej dysproporcji międz. • tytułem mojej sztuki a j ej kon
kr tną zawartością treściową? 

Aby r ównie krótko, fl moż li vie przekonywuJ ą<:o · odpo
wiedzi ć n a powyższe pytania, w .. tar czy, zdaje mi się - nie 
sięgaj ąc zbyt głęboko w h h:it ori niemiecką - pr ZYI onmieć 
pewne fakty z nie tak jeszcze odległej prze zł ści. 

Faktem j est (o którym często się u nas zapomina) , że 
reżim hitlero·wski w pierwszych latach i>wego pa"'lowania 
zlikwidował niemal doszczętnie cały ogromny liczebnie aktyw 
polityczny niemieckiego proletariatu. Zanim narody europej
skie poznały na sobie całą brutalnoś' i b zwzgledno.~ć brunat
nego faszyzmu, przez lata „pokoj owe" ćwiczył on s·woj e metody 
we własnym kraju, głównie na niemieckiej klasie robotniczej . 
W latach 1933 - 1936 wymordowano w Niemczech !". '1.downie 
lub bez ·ąd u, około ~5 tysięcy a11tyfa"?'. ''~tów. główn ie człon
ków K. P. D. (Komunist. cznej P a r t ii N iemiec), ponad 600 
ty~i cy zamknięto n a wiele lat w obozach i '"· i ęz i 'l ia eh. P r ze
nikliwość terroru było w państwie Hitlera o wi le sku teczniej
sza niż później w krajach okupowanych, warunki dla kom~pi
r acji, dla podziemnego ruchu opor u - z natury rz czy o wiele 
t rudniej sze. P o r oku 1936 zostały w Niemczech już ty lko nikłe 
ck1·;;.::t.:;-, r0zpr0:,zo.1e: i iz0:0,-,-n::"ie od mas „zcz~.ki t ·g \\,.;zydt-

kiego, co stano,viło mózg, sy. tern n i·wow)· i ramię niemiec
kiego proletariatu. 'igdy bodaj prze<item w histori i wielo
miliono" a kla~a społeczna - k ia a " istocie swej r ev,:olucyjna 
- n ie zo:tala r ównie dokładnie i skutecznie ob zwlndniona, 
p ozbawiona ~wego politycznego kośćca, swego r wolucyjnego 
akt~ wu. 1'1'7~ szło to, n ie. tet} , t ym łatwiej. że znaczna cze~ć 
n iemiecki go prol tar iatu p rzez dłngie lata pozostawała w ;.a
sięgu wpływów „wychowawczyrh'' reformigtycz n .i so jal
tlemokr acj i, która swą j awną zdradą w ni mał m stopniu 
utorowała d rogę Hitlerowi. 

Drugim faktem je:t znamienna i znaczna r ola, jaką 
·w życi u społeczelistwa ni mieckiego odgrywała od kilkudzie
·ięciu la t warstwa uniwer:yteckiej int li gencj i. łynny okrzyk 
( bodaj że Heinego): „Hundert ta usend rofe!'i:or en - Va1 er-
1antl, du bist verloren !" - n ie był jedynie I wci em atyr yka, 
okr śla.ł z cah~ ostrością jedno z patol gicznych zj a wisk życia 
niemiecki ego. Warsh\ a t a, liczn iej sza niż w ja ·imk lwiek in-
11) m kraju, z łożona głównie z ciasnych, pedantycznych specja
listów i pozbawiona niema l iupełnie tradycj i postępow eh i re
wol ucyj nych (jakimi się ·zczyciła inteligencja fran cuska, r o
syjska czy polsk a) - nadawa ła t on milionowym masom nie
mi ckiego micszczailshva i cl r obnomi szczanst wa, ona t o właś
nie prod uko\\ ała w zy tkie mętne ti unki .,filozoficzne" na 
użytek szar latanów i zbr dn ia r z. poht cznych . na uży ek im
perializmu. Ona tt:!ż głó\vnie, z przeko ania lub tchórzostwa, 
w \Yięk'>zośc:i ~:n ·oj ej aktywnie pomaJ?ała Hitlel'O\\ i. rie\' i elka 
czę ~ć stała a uhoczu, byli to ludzie ró\vnie ::iamotni -
„samotni we własnym kra.i u' ' - jak lu zie ui ·mi cki go pod
ziemia, kom; irujący anlyfa:zy:-ci. 

P0czl!tkowe lata wojny , la · pierwszych, u.szalamiających 
sukc~sów zbrojnych Hitlera, jeśl i zmienił~· coś w tym obrazie, 
to t. ·lko na gor:ze. z, Tcię:kie ~ 1,acery militarne po -~uropie 
dop łniły w umy:-:łach mas niemieckich dzieła ~pustoszenia ; 
naród, pozbawiony od pai u lat niemal clo.·zczętni swe~o akt~·
wu . ił postępowych, demokratyezn, ·eh, Rta ł :ię L~ m łatwie j 
łupem tego c rugiego, reakcyj ego „akt~ wu", łupem , ideologi i", 
w której interes. ' magnat• w kapitali. tycznych iwlla-dy usłużne 
wsparcie nazi.towskiej mistyki i „ rilozofii " :-;pod ciemnej 
gwiazdy. 

W i-'ztuce mojej nie <'hodził bynajmniej o to, ab~· pokazać 
pełny, komplet iy przekrój społeczeń:twa niem1eLkiego lat hi
tleryzmu i \\'OJil ) . ~Iyślę jednak, że - ze wszystkich na:zki
cowany1..h \\'\'Żej przycz~·n - w życiu te:ro :połeczei --twa był 



io ok.re!'\ tak głębokiego up ad ku, z am ro cze n i a i pa -
raliż11 ś w i aclomośti klaRow j warslw lutlo
w y c h, że biorąc rzecz w najszer.'zym naw t przekroju .-po
łecznym, można było mówić jedynie o różnych wariantach i od
cieniach tych podstaw wobeL hitleryzmu, których więk. zą lub 
mniejszą kolekcję prezento" ała. wówczas każda przeciętna 
mi·eszcza11ska czy drolmomhoszczailska rodzina niemiecka. 
Jeśli konkretnie wzialcm do demoru;tracj i w mojej sztuce ro
dz"nę ·wybitneg uczonego, to dlatego, że chodziło mi o konflikt 
na któr:i; r1~ z wyż zyt.h pi~ter .'\\ iadomości intE:lektualnej i mo
ralnej i w oJ?"61e zresztą o śrocłowiRko bardzo eh, rakterystrczne 
i wazne w strukturze Hpnlecze11s1wa niemieckiego. 

)Tie moj~! rzecz~! ·ądzać-, w jakim stopniu udała mi .'i. 
pewna zami rzona - t~ pizacja po. taw niemieckich er~· hitle
r ow. kiej. <lemonHtrm\aTid na pOHłac•iach mojej szL1...k'. r'obi.'cie 
bylhym !'kłonny uważać za najlmrclzicj „ reprezent. t;\'Wne'' 
\\' t~ m :-enRie dwie po:-;tacie: profe..;ora -·onn~nbrucha z jednej 
- i „1iro:,;tego człowieka'· Hoppego z dru Tiej strony. Pomiędzy 
nimi dwoma mieści ::;i • sadz , do.' ć <łuża • kala o cieni zabar
wiają a cał·. „z•Y]ajchR~alt~wa1u!" lub wierna '·obec hitleryzmu. 
ogromna wiekszoś; gpoleczei1st\ ·a Trzeciej RL •,z~· - Antyfas7.y
st. PetP1 nal 'ŻY OC.Z;\' ,.i~d do innego Ś\\ ia+< i ma \' :·ztuce 
i~rC'śloną fu keję: ,.;yrnbolizuj~c trag i z ni ni 'mieckiego 

rui hu oporu, jel!o za ·zezuta samotność i brak , zaplecza", speł
r.ia głownie rolę katalizatora r.agęszczaj ·. reł!o luh wyzwalnją
e~•o treści wewnętiznP .. tamtych" . 

.J e::;t j dnak w mojej „ztuce jedna po.stać - wła.imie wśród 
„Lam"ych" - ktbra wpn~ ka się „typizacj i". M.rslę ocz.rwh~cie 
o I uth . o.-tać. t..a, budz~ c·a na 'wiecej zaimer .-owaniu, doci -
ka 1 i ~przecznych interpretacji, fe t w i ·tocie z W.'zy:,;tkich 
najmniej „l'zytelna", tym ~amym może również najbardziej 
flrażniąca, ponie,Yaż to onn właśnie, w swojej niPzwyklc O.'h·ej , 
ale na pozói· ni1! 7.UJ>ełnic ja no umotywowanej, prawie ek:>
centrvcznej aktywności. buduje główny, dramatyczny w~tek 
fabuły. 

Co zirncz~'. co reprezentuje ·ta postac w zamierzeniu 
autora ? Amoralny, hPZkierunkowy goizm „mocnesro Ż;\'cia", 
awanturnictwo, g-łml 1 r1.ygoc1~-'? Uboczn~' produh.1; hillerowskiej 
.. rewolucji nihilizmu", z nieouliczaln~·mi reakcjami na zJa
wiRka i zdarz<'nia, czy może. "Tęcz przeciwnie. nie świadomy, 
inHt~ nktowny bunt młodej i w i:rruncie rzec1y nie-zep ·u tej luctz
kie1 natury, "„·ybuchającv napozt'ir kapryśnic. po'l dziahmicm 
przvpa' kowych bodźców? 

l\Iy I<:>, ie ws1.p:tko to potrosze. Stawia.iac po.'ta · Ruth. 
nie zamierzałem ·clo rn ."ej komplikowc.ć - dla efekto :\"' .'amej 

komplikacji -- ale czułem, że nie podobna jej budować na jednym 
tylko, wyraźnym i świadomym motywie dzia łania. W hitle
row ·kich • Tiemczech, w szczytowym okresie ich totalnego 
owładnięcia społeczeństwem, dwie tylko były formy czynnego 
protestu : klasowa, politycznie ugrunto\vana, uparta i kon
sekwentna działalność antyfaszystowska, któr j bolesnym sym
bolem jest w moJej sztuce Joachim Peter s - i indywidualne 
odruchy bez\\iednego nieraz heroizmu jednostek, zasem zda
wałoby się najmniej 110 t ego precly.-ponowanych. Mimo wszystko 
Ruth jest niezawodnie ói:_ką swego ojca - z jego wewnętrzną 
prawością, ale hez jego „klerkowskiej" filozofii, z dużą za to 
własną \\ italno::ci.~ i z tą szczegolną, powiedziałbym ,sportową" 
odw·agą, jaką mwwają nieraz młode, piękne kobiety. Mimo 
wszystko, co mówi. jakby ci la zagłu., zenia czegoś w sobie, 
o „mocnym żyeiu"' i o t.\·m, że „Ja przecież nie robię nikomu nic 
złeg0", mimo to W.'Z.\ stko je.st w niej (już od sceny „francu
skiej" w pierwszym akcie) wzbieraj:.1cy skrycie bunt orzeciw 
:-ystemowi, opartemu na przemocy i strachu, przeciw ohydzie 
hitlerow. ki~j „Volk. g-emeinschaft", rzeci\\ nieludzkiemu 
,.KadaYergchor am" całego otoczenia, przecnv r żimO\Vi 
śmierci . 

Oczywiście ujęcie sceniczne rnli Ruth może dość różnie 
.tkcenlo\\·ać złożone i pozornie niejasne motywy jej działania. 
Będe bardzo rad. jeśli niniejszy a ttor!'lki komentarz ułatwi 
tnlfną interpretacj tej i>ostaci - i ·amym teatrom i widzom. 

I 

Derm l \.n1c:ko1cski 
(,.Kuźnica" Nr 4G 1!>49) 



• LEON KRUCZKOWSKI 

SZTUKA W 3-CH AKTACH Z EPILOGIEM 

OSOBY: 
Profesor Sonnenbruch 
Berta, jego żona 
Ruth, ich córka 
Willi, ich syn 
Liesel, wd owa po ich starszym synu 
Joachim Peters . 
Hop pe 
Schul tz . . . . 
Juryś . . . . 
Pani Soerensen . 
Mari ka .. 
Tcurt r Il e . . . 
Fianchett 

Ofi er W ehrmacht 

Ben necke 
Gefreit r 
Antoni 
Urzędnik policyjny 
Dziecko żydowsk i e 

Hei m .· 

. ,. 

WŁADY.::ŁA.W STOMA 
Loda Pilarska 
MARIA MALICKA 
Zbigniew Starski 
Anna Przysiecka 
Stefan Leński 

Franciszek Bu ratowski 
Aleksander Olechowski 
Stanisław Jarszewski 
Helena Cze howska 
Zofia Dobrowolska 
Leopold Kitka-Sokołowsk i 

Maria Bakka 

I Aleksander Gąssowsk i 
l Zbigniew Klosowicz 

Tadeusz Kuźm iń sk i 

Stefa n Latuszkiew icz 
Edmund Pniew ski 
Eugeniusz Pągowski 
Mirek Gąssowski 
Marek Trojan - Stanisław Jędrzej ewski 

C zas akcji : koniec września 1943 r., epilog: zima 19-18. 49 r. 

REŻYSERIA: ALEK ANDER GĄSSOWSKI 
ASYSTENT REŻ.: ZBIGNIEW KŁOSOWICZ 

DEKOR CJE: ROMAN FENIUK 
KIEROWNIK U TERAC I: WITOLD ZECH ENTER 



O AUTORZE SZTUKI 

Lco11 Kr11r:ko11·.r;ki urodził ::;ię w roku 1900 w Krnkowie 
'v r odzinie rzemieślni ·zej. Dzhłalno:ic li.lt>racką rnzpociął 
w 18-tym roku życia, pi. ując wiersze, recenzje, felietony, wy
daje tom wierszy pt. „:\Hot~· nad światem' ' , - ale dopiero 
wydana w roku 1932 pm\'ieść „Kordian i cham" przyniosła 
mu rozgłos i pozycję we wspókzcl'.nej literaturze poh>kiej . 
W literaturze tej stanowi ona pierwsz~! próbę re\\ izJonistycz
nego - z pozycji mark. izmu - spojrzenia na okr ' historii 
Pol. ki, któr ego lit rackim wyrazem jest wielka nnrudowa 
poezja romantyczna ( Kqrtliai1 to właśnie bohater dramatu 
J ulimiza Słowackiego, poetycki reprezentant mloclzieży patrio
tycznej, spiskującej przeciw carato"·j w dobie powstania 
1830/31). 

Romantycznym sugestiom, płynącym z t : poezji, przeciw
stawia KruczkO\\', ki surową, okrutna 1wawtlę o Ó\\'cze:;nvm 
lo:ie chłopa pol.skiei.ro. daje klasowy obraz : poł nczeństwa tam
tej epoki. :Mimo ~ciśle dokumentarnego charakteru powie~ć 
.ieyo jest jakby gwałtovmą polemiką z pobką traclycją lit racka 
i z „urzędową" ziemiańRko - burżuazyj ą historiog-rafią. 
\V r. 1935 ,.} ordian i cham·• , udramatyzm"all) przez autora , 
wystawiony był na scenie jednego z teatrów warszawskich. 
W tymże roku uk~ zala Rię druga z k olei po\' ie ·1., l'ruczkow
:-;kiego „Pawie pióra" . .Jest ona jakby kontynuacj~~ tematu : 
spr a\\'Y chłopskiej w Polsce, ale już na clall'lz~·m eta 1ie hhito
r~ zneg-o i społecznego rnzwoju. w pier wsz) t h latach • ·• • wieku, 
w dobie rodzenia się politycznego, kla~ow w ruchu ludoweg-o. 
1Iie.h;ce dawne~o zasadniczego konfliktu między WRią a chvo
rem zajął z kolei nowy, nara~tający konflikt w łonie Ramej wsi, 
między bogaczem wiejskim a biedotą. „Pawi pióra" dają żywy, 
dramatyczny obraz tych no,vych konflikl<'1w, nowej struktur)· 
socjalnej i powstający<•h w niej zarodów przyszłej ludowej re-

wolucji. 
Również w r . 1!)36 Kruczkow~ki napi:.;ał i wy:;tawił w War

:zawie sztukę „Bohater nm;zych czasów", utwór o fakturze re
portażowej ORtmty na głośne.i :me ro czasu \ · .i: 'ienwz eh (tul 

p:z~cl :przewrotem hitlerow:kim) aferze kr.vminalno-politycznej 
meJak1ego Baubmanna. 

W r . l 937 ukazała się trzecia powie~ć KruczkO\\ skiego 
pt: „Sidła" . . w te_matyce zupdnie już w ·półczc:ma. ukazuJe roz
kładowe działame kryz) su go podarczego, bazrolJocia i fa
s~yzmu na ti'.odo\~'! ·ko mieszczański , na rodzint,!. ż) cie o..;o
biste. obnzaJO\\ se. W r . 1938 W:'Jcla.ie Kruczkowski tom 
i~roz~· _µublil'ystyl'.zn j . artykułów i e.'sey' ow z pogra ni ·za pt -
l_1tyk1 l kultur) pt. „W hlimacie dykV tury ··. K. iaźka ta via 
Jeclnym z_ W) raz?w ż~·wej, poza t\\ órczo~cią :kiś.le literacką, 
Rp,ołeczno-!d olo~I<.zneJ cl iialalno~ci pi. arza. zajmuj ąc< <YO Już 
wowczas Je1ln z czolo ) < h miejRc w ze:pole intelektualistów 
demokratycznej lewicy pol.' kiej. 

. ~at~ 1939_ - 1~ ·15 przeby'rn Kruczkow.' ki ,. ,.Ofl, gu" 
J• ko JCili c woJcnmr. Po orłZ)•skaniu wolno.:ci latem l 9-15 roku 
obejmuje stanowisko podsekretarrn stanu ,. ).lini t rstwie 
K.u~turr i Sztuki. Dopiero w r. 191 \ raca do pr. ·y literat.: 
k1cJ, w. ·. t iiując z drnmalem ,Otlw iy". 'ięgnął w nim po 
trndn)' temat reakc ·jnego oclzi mia i j go zbrodniczej walki 
z 1.uclźrni lrntlującymi w PolRcc demokrację ludoW<h tran~po
m1Ją prolJlematykę 1 olityczn~ te ro i.;orącego okr<>~u nn dra
nH tyt:zny język konflik+-ow moralnvch. „Odwety" przeszły 
przez ki kanu ~cie :ren 10!: <ic.h , 1r~me b:\•łv w Pradz i w kilku 
jnn~·ch · eatrad1 C'ze('hosł1 -acji. r IJ!;~ powojennym 1two-
rt'm r . UCZkOW."ki ~O je:;t :o>Ztuk • Tilnll'.)"' . kt<Jra W ;;;zła do 
rep •1 tu 1 ru wszy tkich prawie tLah"ów poi. kich. ·i w przekła
cl~1e Holzschuh ra zo~taln -wysbrn iona w „Deul. chr: Theater'' 
w EPrlinie i w innych teatrach niemi ckich . 

W przekłaclni::h na j zyki ohce powieści Ki·uczkow:kiego 
ukazały się dot~d w z,, i<!Zku Radzieckim. Czecho;.;łowadi 
i Francji. · 

Kri1cikow:ki je~l obecnie prC'ze:sem Zwh zku Lit~ratów 
Pol:kich, pmstuj mandat posel:ki do Sejmu { je:t członkiem 
~tnłcgo światoweg-n Komitetu Obron,\· Pokoju, m1. ktor) m to 
stanowbku działa ha rdzo wrbitnie. będąc m. i. ":pó!twórca 
i " po1redaklorem Ap lu ~'zt okholm::;kies.;o. · 



»N IEM CY« 

I11t 1i 1li i istniej~ różni Niemcy - oto n _yś l przewodnia 
dra matu Leona Kruczkowskiego „Niemcy", dramatu. który -
jak żadna inna sztuka polska po woj nie - zyskał sobie nie
zmier ne llO\\"odzcnie, grany J ~st pr zez wszystkie c ny w Połsc , 
a takż przedostał ·ię zagranicę, i to w pierwszym rzeclzi • 
właśni e cło Tierniec, gdzie - w Tiemieckiej Republice D mo
kratycznej - grany jest przez k ilkanabcie t eatr ów po słynnej 
i semmcrjncj premierze w Bt; rlinie. 

Sztulrn Kruczkowskiego jest nawskró8 1·ealistyczna. O ile 
\V poprzudniej sztuce t ego autora, w „Odw tach", mówiło się 
jeszcze pewnymi kategoriami symbolÓ\\, o ile tam podstawiało 
się jeszcze poci pewne słowa p ~wne pojecia inne, niż g-n:.ma
ty z1 ie <owa t ozn,tczają - o t yle w „N iemcach" wszystko 
j est t akie, jakie napra\ de b:.lo i jakie nap ·awdę jest w ż ·du 
i rzet.z_vwisto.iici. Kruu~kowsk ' ukazał nam realistycznie, do
~adnie, bez obsłor.ek trz~ kategorie i iemców. 

W pie rwszej wiclzim;\- h itlerow 'Ó\\, iaszyst<'1w wszystkich 
odcieni - or! ogłupiałych du rniów popl'Zez służbistów w brew 
ciłowieczcńst1<:u aż clo 'wiaclomych katów i łotrów . 

W drugiej widzimy Tiemca-liberała, który sądzi, że wy
pehria Hwą powinność uczonego i uczciwego człowieka przez 
fakt odgrmlze ia się od f m•;..ysb'iw i pogrążenia w zagadnie
niach nauko\\':'.- eh, I rzy czym nie zważa nawet na to, że jego 
tlośw1a<lczenia naukowe w~ korzystują hitlerov. cy do celów 
zbrodniczych i '· sposób zaprzeczający człowiecze11stwu przez 
Vl'ypróbowywanie ich na żywych ludziach-\\ ięźniach w obozie 
konc ntracYjuym. Uczony ten 'nie potrafi w 1 t·udnej chwili 
przełomowej stam}Ć na W\ ~okości zadania, popełnia CZ,\'TI nie
godny, a prz .istacza . ię dopiero po serii straszliwych ciosów, 
jakie :;padł~· na niego o::;obiścic, nn je:.ro rocl1in" jeg-o nar•)tl. 

\\'reszcie w trzeciej kategorii widzimy Niemca-komunistę, 
który '·alczył zawsze z faszyzmem, k tóry ierpiał w obozie tak, 
jak cierpieli przed8tawiciele wszystkich innych narodów, prze
ciwstawiaj ący si ę Hitlcrmvi. W złowieku t . m, w J oachimie 
Petersie, wcielona jest wiara autora dramatu w nowe Niemcy, 
'iara \' to, że zastępy takich P etersów naprowa Izą naród nie-

mieck i na właściwą drogę. 

Kruczkowski w epilogu dramatu pokazuje dobitnie siły , 

które przeciwstawiają się N iemcom, zagradzają im drogę do 
\Vejścia w nowy dzień świata jako czynnika współkształtuj ą

ct>go oblicze Europy, wolności, postępu , pokoju. Szt uka Krucz
k owskiego jest nawskroś polityczna, nie unika dobitnego mó-
vienia prawdy, walczy przez to silnie i wyraziście. 

Ponieważ jest !".Ztuką żywą i niez miernie aktualną, uległa 
pewnym kor kturom a ut orskim już w trakcie swego tryumfal
nego pochodu przez sceny. Tak np. ważną j est zmiana wpro
wadzona prz z Kruczkowskiego w epi logu - pokazanie na 
scen ie młodzieńca, który razem ze star,\·m pr fesorem walczyć 

będzi e w Niemczech Zachodnich o nowe, inne Niemcy - de
mok ratyczne i pokojowe. 

Teatr bielsko-cieszy1'1ski wystawia dramat Kruczkow
. kiego „Niemcy" po wielu jego premierach na scenach pol
.:kich i n iemieckich. Korzysta przez to z <lo~\Yiadczeń swoich 
Jloprzeclników i z najaktualniej8zych korektu r a utor. kich. 
Premiera „Niemców" stanie 3ię ni 'wątpliwie wydarzeniem 
tea t raln ' ID w zasięgu , jaki ob jmuje PaństWO'.'-'Y Teatr Polsk i 
Bielsko-Cieszyn. 

w.z. 

ztuka Lc•ona Kruczkowskiego „~ r1emcy", dziesiąta z kolei 
j est ostatnią sztv · ą w okr sic przefhvakal'yjnym sceny biel
skiej. Cie:z~rn zobaczy jeszcze we oły wodewil Massa i Czer
wiń::>k i go „Dorożką po \Var::;zawie". 

...,zt uka „J" iemcy" obiegła już prawie wszystkie sceny poi· 

• 



Truclno iu mÓ\'1 ić o j akiejś specjalnej inscenizacji i nowej 
twórc;i;ej reżyserii ; P . T. P. Bielsko-Cieszyn dzięki bezpośred
memu kont~kiO\\i z autorem starał się wierrne odtwo rzyć t ekst 
l wydobyć przewodnią myśl tej sztuki, pracując zespołowo nie 
tylko próbach analitycznych tekstu, ale również w codziennych 
pracowitych p.róbach -"cenicznych . Jest godny pochwały fakt 
zhiorowego wysiłku wszystkich zespołów teatru, które w swej 
pracy przerywanej wyjazdami poszczególnych członków ze
społu do Gliwic i Czechosłowacji w stosunkowo krótkim czasie 
podołały zadaniu, biorąc pod uwagę równoczesne prawie przy
gotowanie drugiej wspomnianej już sztuki „Dorożką po War
szawie". Mamy również do zanotowania z okresu minionych 
9 mie ięcy fakt znacznego wzrostu frekwencji w pierwszym 
rzędzie, a raczej wyłącznie świata pracy. Systematyczne objazdy 
ośrodków robotniczo-hutniczych w Czechosłowacj i oraz stała 

już obsługa sceny w Gliwicach stwarza specyficzne ciężkie wa
runki pracy dla naszego teatru i tłumaczy wiele j eszcze nie
dociągnięć, które ostatnio dzięki wizycie Naczelnego Dyrektora 
Teat rów, Oper i Filharmonii, Piotra Borowego dadzą się usu
nąć w myśl j ego zapowiedzi wzmocnienia zespołu P. T. P. 
Bielsko-Cieszyn etatowo, oraz specjalnej opieki nad naszym 
teatrem terenowym w formie udzielenia mu taboru amocho
dowego i premiowania pracy w terenie. 

Jeżeli do t ego dołączymy jeszcze zaszczytne słowa uznania 
Prezydenta Republiki Czechosłowackiej Klementa Gottwalda, 
który :vy raża „gł ębokie zadowolenie z wzrastaj ąC' ej i zacieśnia
j ącej się współpracy Państwowego Teatru P olskiego w Biel
' k u z Miejskim i terenowym teatrem w Tesinie, która to współ

praca ; jest wzniosłym przykłaclem wzajemn g zbliżania się 

poi kicj i czechosłowackiej kultury" , będziPmy mieli krótki 
i pob ieżny bi lan nas:r~ch osiągnięć i tym samym zapowiedź 
dalszej wzmożonej pracy artystycznej w upowszechnianiu ży
wego · łowa scenic.mego, nie tylko ze . cen Bielska, Cie zyna, 
Gliwic, zechosłowacji , ale i mniej szych miast naszego terenu, 
k tóry z radością \vita nasz teatr w swoich salach Domu Kul
tury czy też \V większych świetlicach miejs pracy. 

Naczelnym bowiem naszym· zadaniem w ·hwili uzyskania 
środków lokomocj i i powięk ·zenia zespołu będz i stała obsługa 

oddalonych terenów miast i wsi, które chcemr zbliżyć do za
gadniei1 współczesnych przemian i życia <lz1ęki nowym sztu
kom, które w najbliższym okresie wejdą do repertuaru wy
brane z konkursu na sztukę polską współczesną i wezmą udział 
w tegorocznym festiwalu tych sztuk. R01szerzenie naszej dzia
łalności i pozyskanie nowego widza z wsi i miast będzie dla 
nas nagrodą za prace w myśl wypowiedzi Lenina, że „Wydaj
ność pracy to w ostatecznym wyniku rzecz najważniejsza, naj
główniejsza dla zwycięstwa nowego ustroju społecznego". 

Aleksander Gąssowski 
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