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, „ 

Wiemy kto jest autorem sztuki, która otwiera działalność nowej 
sceny w naszym mieście. Znamy z innych teatralnych spotkań jej wy
konawców. Ale nazwisk właściwych sprawców tak poważnego wzbo
gacenia „inwentarza kulturalnego" Szczecina nie wymieniają afisze i nie 
o nich pisać będą recenzenci. 

Ludźmi, których nazwiska powinny otwierać dzisiejszy spektakl są 
robotnicy - w okolicznościach naprawdę niezwykłych dżwignęli oni 
nowy Teatr. W ciągu 8-miu tygodni, które obejmują jego narodziny• 
dali oni prowadzeni przez aktyw partyjny piękny wzór dyscypliny i tempa 
nie ustającej ani na chwilę w pracy. Od momentu rozpoczęcia robót aż 
po czas ich ukończenia nie było w tej pracy przerwy. Robota na trzy 
zmiany to n ie nowina - ale fakt, że trwała ona w ciągu świąt ma 
swoją specjalną wymowę. 

Do ofensywy kulturalnej, jaką - od sprawy walki z analfabetyzmem 
począwszy, a na zagadnieniach teatru skończywszy - prowadzi nasze 
ludowe państwo, wysiłek robotnika włączył się oto w sposób naturalny 
i trwały. Wszystkie oklaski jakie usłyszy ta sala przez lata będą nie
świadomą często podzięką za ten właśnie robotniczy trud. 

Fakt takiego „podziału" nie zubaża w niczym ludzi teatru, któ
rych będziemy podziwiali na sceni~. Sens teio sojuszu robotnika i arty
sty leży w tym, że v.rzbogaca on obie strony. Przez pracę robotnika 
teatr zdobywa nową Sl~enę - aby robotnikowi dać z kolei najszlachet
niejszy wypoczynek -- w obliczu sztuki, której treść chcą ludzie tego 
teatru jak najbardziej mu zbliżyć. 

W tym dniu mogą sobie oni tylko życzyć, aby ich wysiłek stwo
rzenia dobrego, współczesnego, bliskiego klasie robotniczej teatru został 

3 uwieńczony takim samym sukcesem jak jego budowa. 



Leon Kruczkowski urodził sitt w r. 1900 w Krakowie. Dzia-
. łalność literacką rozpoczął w 18-tym roku życia, ale dopiero wydana 

w r. 1932 powieść „Kordian i cham" przyniosła mu rozgłos i poważn~ 
pozycję we współczesnej literaturze polskiej. W literaturze tej stano"'.'1 
ona pierwszą próbę rewizjonistycznego - z pozycji marksizmu - spo1-
rzenia na okres historii Polski, którego literackim wyrazem jest wielka 
narodowa poezja romantyczna (Kordian to właśnie bohater dramatu 
Juliusza Słowackiego, poetycki reprezentant młodzieży patriotycznej, 
spiskującej przeciw caratowi w dobie powstania 1830/31. 

Romantycznym sugestiom, płynącym z tej poezji, przeciwstawia 
Kruczkowski surową, okrutną prawdę o ówczesnym losie chłopa pol
skiego, daje klasowy obraz społeczeństwa tamtej epoki. Mimo ściśle ~o~ 
kumentarnego charakteru powieść jego jest jakby gwałtowną polemiką 
z polską tradycją literacką i z „urzędową" ziemiańsko-burżuazyjn~ hi
storiografią, a wysoka jej jakość środków artystycznych Kruczkowsk1~go 
jeszcze bardziej wzmocniła s ;łę jej oddziaływania. W r. 1935 „K~rd1~n 
i cham", udramatyzowany przez autora, wystawiony był na scenie ie~ 
dnego z teatrów warszawskich. \V/ tymże roku ukazała się druga z kolei 
powieść Kruczkowskiego „Pawie pióra". Jest ona jakby ko~tyn~acją te
matu: sprawy chłopskiej w Polsce, ale już na dalszym et~p1e h1storyc~
nego i społecznego rozwoju, w pierwszych latach XX wieku, w dobie 
rodzenia się politycznego, klasowego ruchu ludowego. Miejs.ce dawnego 
zasadniczego konfliktu między wsią i dworem zajął z kol.ei. n?w~, ~a
rastający konflikt w łonie samej wsi, ,_;między bogaczem w1e1sk1m 1 bie
dotą. „Pawie pióra" dają żywy, dramatyczny obraz t.y~h now~ch kon
fliktów, nowej struktury socjalnej i powstajB,c~ch w n1c1 .z ::-:rodow .przy
szłej ludo wej rewolucji, - R&wr»eż r. 1936 Kruczkowsk i na~1s.:ł 1 w~
stawił w W arszawie sztukę sceniczną „Bohater naszych czasow , utwor 4 5 

o fakturze reportażowej, osnuty na głośnej swego czasu w Niemczech 
(tuż przed przewrotem hitlerowskim) aferze kryminalno-politycznej nie
jakiego Baubmanna. Sztuka ta, podyktowana doraźną inwencją raczej 
publicystyczno-satyryczną, nie należy do istotnych pozycyj w twórczości 
Kruczkowskiego, zasługuje może na uwagę głównie z tego względu, że 
była jego pierwszą próbą sięgnięcia do temat yki niemieckiej. 

W r. 1937 ukazała się trzecia powieść Kruczkowskiego p.t. „Sidła". 
W tematyce zupełnie już współczesna, ukazuje rozkładowe działanie kry
zysu gospodarczego, bezrobocia i faszyzmu na środowisko mieszczań
skie, na rodzinę, życie osobiste, obyczajowość, jest jakby studium pato
logii społecznej epoki imperial izmu. W r. 1938 wydaje Kruczkowski tom 
prozy publicystycznej, artykułów i essy'ów z pogranicza polityki i kul
tury p. t. „W klimacie dyktatury" . Książka t a była jednym z w yrazów 
żywej, poza twórczością ściśle literacką, społeczno-ideologicznej działal
nosc1 pisarza, zajmującego już wówczas jedno z czoło\'Vych miejsc w ze
spole intelektualistów demokratycznej lewicy p olskiej ) W tym samym 
roku Kruczkowski wyjeżdża na kilka miesięcy do Belgii z zamiarem 
napisania powieści o tamtejszych górnikach polskrth - emigrantach. 
Pracc:t nad tą powieścią, doprowadzoną do połowy, przerywa wojna, 
manuskrypt kilkunastu dużych rozdziałów gin ie w zawierusze wojennej, 
ginie również jedyny egzemplarz sztuki o Daubmannie. 

Lata 1939 - 1945 przebywa Kruczkowski za drutami niemieckich 
obozów jako jeniec wojenny. Po odzyskaniu wolności w lutym 1945 
zakłada w Krakowie miesięcznik literacki „Twórczość", latem tegoż roku 
obejmuje stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki, 
na którym przez trzy lata zajmuje się wyłącznie sprawami odbudowy 
i organizac11 zycia kulturalnego nowej Polski. DopiP.ro w r. 1948, po 
10-letniej przerwie, wraca do pracy literackiej, występując z dramatem 



„Odwety". Si~gnął w nim po trudny gorący temat reakcyjnego podzi~
mia i jego zbrodniczej walki z ludźmi budującymi w Polsce Demokracię 
Ludową, transponując problematyk~ polityczną tego gorącego okresu 
na dramatyczny język konfl iktów moralnych. „Odwety" przeszły przez 
kilkanaście scen polskich, grane były w Pradze (Narodne Divadlo) 
i w kilku innych teatrach Czechosłowacji. Drugim powojennym utwo
rem Kruczkowskiego jest sztuka p. t. „Niemcy", która weszła do reper
tuaru szeregu teatrów polskich, a "' przekładzie Holzschuhera 7.0stała 
wystawiona w „Deutsches Theater" w Berlinie. 

W przekładach na języki obce powieści Kruczkowskiego ukazały 
się dotąd w Związku Radzieckim, Czechosłowacji i Francji. 

Kruczkowski jest obecnie prezesem Związku Literatów Polskich, 
piastuje również mandat poselski do Sejmu, 

Wkrótce ukaże się nowa książka Kruczkowskiego, będzie to zbiór 
essay'ów literackich i reportaży z podróży zagranicznych (Związek Ra
dziecki, Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy, Belgia). 

, 
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LEON KRUCZKOWSKI 
„KuiDica" Nr 46 z dn. 20 listopada 4.9 r. 

Komentarz „socjologiczily" 

Publikując wiosną bieżącego roku w „Odrodzeniu" pierwszy akt mo1e1 
sztuki o Niemcach posłużyłem się jeszcze pierwotną wersją tytułu: „Niemcy 
są ludźmi". Dopiero po napisaniu całości dramatu uświadomiłem sobie, że to 
sformułowanie nie wyraża już dostatecznie ściśle zaw;;rtości treściowej utworu. 
Nie znaczy to, że w toku pracy odszedłem od pierwotnego zamierzenia i po
mysłu. Sprawa jest 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 ujmowania w do
tychczasowej naszej literaturze powo;ennej spraw i ludzi niemieckich tylko 
wyłącznie od strony doznaniowej, uraiowej, emocjonalnej. Literacki obraz 
Niemca w naszych współczesnych powieściach, nowelach, dramatach i filmach 
na tematy okupacyjne był obrazem o bardzo nikłej lub zgoła żadnej wartości 
p o z n a w c z e j, mówił o gestach i minach, o funkcjach i uczynkach - nic 
jednak, albo prawie nic, o motywach działania, o mechaniźmie wewnętrznym 
„funkcjonr.riuszy zbrodni", tym mechaniźmie, na którym hitlerowski imperializm 
grał swoje potworne „imbroglio". Określiłem ten rodzaj widzenia Niemców 
jako „zoologiczny" i fatalistyczny, w konsekwencjach więc uniemożliwiający 
stawianie jakichkolwiek ideologicznych i praktyczno-politycznych koncepcji roz
wiązania „problemu niemieckiego" w sposób korzystny dla pokoju świata 
i życia narodów sąsiadujących z Niemcami. 

„Niemcy są ludźmi" znaczyło u mnie, jako punkt wyjścia: spróbujmy 
- w literaturze - odejść od plakatowej wizji „szczekającego Niemca", pos
tawmy sobie pytanie: jak to się działo od strony I ud z kie j? jak oni „to" 
godzili ze swoim zwykłym, ludzkim życiem - tam w swoim Reichu, wśród 
swoich kobiet, rodziców, dzieci? Jak oni wyglądali sami między sobą, kiedy 
ich nie widziały nasze oczy? Niemcy są dużym narodem i mieszkają w cent
rum Europy. Zbyt często i zbyt dotkliwie wdzierali się (najdosłowniej) w ży
cie innych narodów, aby również ich wewnętrzne, „ludzkie" sprawy nie miały 
budzić w nas najwyższego zainteresowania i uwagi. Wojna i okupacja hitle-



rowska przybliżyły nam „problem niemiecki" t&k okrutnie blisko, że „zainte
relitowanie" musiało przeobrazić się u wielu t nas w pasję, w pasjcr dociekań 
także nad mechanizmem wewnętrznym tego wszystkiego, co nas drctczyło 
fizycznie, politycznie i moralnie - w latach 1939 - 1945. 

Formuła „Niemcy są ludźmi" czytelna jest, mam nadzieję, dość wyraźnie 
w przesłankach mojej sztuki, niejako w jej przedtekście. Na karcie tytułowej, 
po ostatecznym ukończeniu utworu, zostali po prostu „Niemcy". 

Ustalając taki właśnie ostateczny tytuł sztuki, zdawałem sobie sprawę 
z tego, że zakres pojęciowy słowa „Niemcy'' jPst znacznie szerszy od uściś
lonego w moim dramacie zakresu konkretnych treści: konfliktu, fabuły i ludzi. 
Zdawałem sobie sprawę z możliwych u widza takich na przykład wątpliwości, jak: 

czy ogromną i skomplikowaną problematykę, zawartą w pojęciu „Niemcy" 
można demonstrować na losach jednei tylko niemieckiej rodziny, lub choćby 
szerzej nieco: na ludziach jednego tylko i to dość specyficznego, „elitarnego" 
środowiska społecznego, jakim jest środowisko profesora Sonnenbrucha? 

oraz: czy sprawę tej miary można pokazać na zdarzeniu niezwykle pros
tym, rozgrywającym się w jednym pokoju i zaledwie w ciągu paru godzin? 

Krótko mówiąc: czy nie ma pewnej dysproporcji między tytułem mojej 
sztuki a jej konkretną zawartością treściową? 

Aby równie krótko, a możliwie przekonywująco odpowiedzieć na po
wyższe pytania, wystarczy, zdaje mi się - nie sięgając zbyt głęboko w his
torię niemiecką - przypomnieć pewne fakty z nie tak jeszcze odległej 
przeszłości, 

Faktem jest (o którym często się u nas zapomina), że reżim hitlerowski 
w pierws7.ych latach swego panowania zlikwidował niemal doszczętnie cały 
ogromny liczebnie aktyw polityczny niemieckiego proletariatu. Zanim narody 
europejskie poznały na sobie całą brutalność i bezwzględność brunatnego fa
szyzmu, przez szereg lat „pokojowych" ćwiczył on swoje metody we własnym 
kraju, głównie na niemieckiej klasie robotniczej. W łatach 1933 - 1936 wy
mordowano w Niemczech, sądownie lub bez sądu, około 250 tysięcy antyfa
szystów, głównie członków K. P. D., ponad 600 tysięcy zamknięto na wiele 
lat w obozach i więzieniach. Przenikliwość terroru była w państwie Hitlera 8 



V.-Dyrektor - Edmund Kron 

Profesor Sonnebruch 

Berta, jego żona 

Ruth, ich córka 

Willi, ich syn 

Lieseł, synowa Sonnenbruchów 

Hop pe 

Heine, jego syn 

Reżyseria - Jan Perz 

Dekoracje: - Paweł Starnicki 

Kosti1Jmy Lidia Wysocka 

Stanisław Bryliński 

Nina Burska 

Maria Malicka 

Stanisław Jaszkowski 

Maryla Karwowska 

Wincenty Wesołowski 

Zbigniew Czerski 

Asystent reżysera - Krystyna Feldman 

Art. kier. prac. krawieckie j - Lidia Wysocka 

Dyrektor - ZBIGNIEW SA WAN Kierownik literacki- Roman Bratfty' 

NIEMCY-
Sztuka w 3 aktach If ona Kruczkowskiego· 

OS J B Y: 

Juryś . . . . . . 

Dziecko żydowskie 

Pani Soerensen 

Marika 

Fanchette 

T ourterelle 

Major .. 

Konstanty Krugłowsk:( 

Krystyna Feldman 

Jaga Bóryta 

Elwira Turska 

Janina Szydłowska 

Leopold Kitka-Sokołowski' 

Mieczysław Zudar 

i>racownia perukarska - Edward Terl~cki i Romana Kłyrń" 
światło: Marian Waśko i Michał Kłyoi 

Schultz . 

Gefreiter 

Joachim Peters 

Antoni, służący Sonnenbrućhów 

Bennecke .. -

1-szy urzę'driik policji 

11-gi urz~dnik policji 

Jan Czaban~wski 
Kazimierz lwor 

Wiktor Grotowicz 

Gustaw Rasiński 

Jan Daszewski 

Henr)' k Soda Iski 

Jan Perz 

' I' I ; 

Kier. prac. krawieckiej - Wincenty Wesołowski 
i Ada Wesołowska 
Kierownik techniczny - Antoni Kolanowski 
I~spektor sceny - Włodzimierz Dolżyc'kl 
Kier. prac. stolarskiej - Brunon Janke 
Kier. prac. ślusarskiej - Michał Rubinowicz' 
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o wiele skuteczniejsza niż później w krajach okupowanych, warunki dla kon
Sftiracji, dla podziemnego ruchu oporu - z natury rzeczy o wiele trudniejsze. 
Po roku 1936 zostały w Niemczech już tylko nikłe okruchy, rozproszone 
i izolowane od mas szczątki tego wszystkiego, co stanowiło mózg, system 
nerwowy i ramię niemieckiego proletariatu. Nigdy bodaj przedtem w historii 
wielomilionowa klasa społeczna - klasa w istocie swej rewolucyjna -- nie 
została równie dokładnie i skutecznie obezwładniona, pozbawiona swego poli
tycznego kośćca, swego rewolucyjnego aktywu. Przyszło to niestety, tym łat
wiej, że znaczna część niemieckiego proletariatu przez długie lata pozostawała 
w zasięgu wpływów „wychowawczych" reformistvcznej socjal-demokracji, która 
swą jawną zdradą w niemałym stopniu utorowała drogę Hitlerowi. 

Drugim faktem jest znamienna i znaczna rola, jaką w życiu społeczeństwa 
niemieckiego odgrywała od kilkudziesięciu lat warstwa uniwersyteckiej inteli
gencji. Słynny okrzyk (bodaj że Heinego): 

„Hundert tausend Professoren -
Vaterland, du hist verloren ! " 

nie był jedynie dowcipem satyryka, określał z całą ostrością jedno z pa
tologicznych zjawisk życia niemieckiego. Warstwa ta, liczniejsza niż w jakim
kolwiek innym kraju, złożona głównie z ciasnych, pedantycznych specjalistów 
i pozbawiona niemal zupełnie tradycji postępowych i rewolucyjnych (jakimi 
się szczyciła iRteligencia francuska, rosyjska czy polska) - nadawała ton 
milionowym masom niemieckiego mieszczaństwa i drobnomieszczaństwa, ona 
l o właśnie produkowała wszystkie mętne trunki „filozoficzne" na użytek szar
latanów i zbrodniarzy politycznych, na użytek imperializmu. Ona też głównie, 
z przekonania lub z tchórzowstwa, w większości swojej aktywnie pomagała 
Hitlerowi. Niewielka część stała na uboczu, byli to ludzie równie samotni -
„samotni we własnym kraju" - jak ludzie niemieckiego podziemia, konspiru
jący antyfaszyści. 

Początkowe lata wojny, lata pierwszych, oszałamiających sukc~sów zbroj
nych Hitlera, jeśli zmieniły coś w tym obrazie, to tylko na gorsze. Zwycięskie 
spacery militarne po Europie dopełniły w umysłach mas niemieckich dzieła 
spustoszenia; naród, pozbawiony od paru lat niemal doszczętnie swego akty-



wu sił postępowych, demokratycznych, stał się tym łatwiej łupem tego drugiego 
re~kcyjnego, „aktywu", łupem „ideologii", w której interesy magnatów kapi~ 
t~hstyc~nyc? znalazły usłuzne w ,parcie nazistowskiej mistyki i filozofii" spod 
c1emne1 gwiazdy. " 

W sztu~e mojej nie chodziło bynajmiej o to, aby pokazać pełny komp
l_etny przekrój sp~łeczeńst~a niemieckiego lat hitleryzmu i wojny. Myślę' jednak, 
ze -:- ze wszystkich naszkicowanych wyżej przyczyn - w życiu tego społe
c~:nst~a ~ył to okres tak głębokiego up ad ku, z am ro cze n i a i par a
l 1 z u . s w 1 ad o mości k I a s. o w e j w ars t w 1 ud owych, 7e biorąc rzecz 
w najszer.szym n~wet prz~krC) u społecznym, można było mówić jedynie o róż
nych w.a~1antach 1 o~c;emach tych podstaw wobec hitleryzmL, których większą 
lub mmeiszą . kolekc}ę prezentowała wówczas każda przeciętna mieszczańska 
czy drob~om1esz~z?nska rodzina niemiecka. Jeśli konkretnie wziąłem do de
m~nstra~Jl w m~JeJ sztuce. rod~inę wybitnego. uczonego, to dlatego, że cho
dziło m1 ~ konfl~kt na ktoryms z wyzszych pięter świadomości intelektualne1· 

moralne1 - 1 w O "'o" 1 t · d · k b d h • • b .e zresz ą o src ow1s ,o ar zo c arakterystyczne 
1 wazne w strukturze społeczeństwa niemieckiego. 

Nie moJą r~eczą osądz~ć, w jakim stopniu udała mi się pewna zamie
rzona .- typ1~a~ja po~taw m:~i.eckich ery hitlerowskiej, demonstrowana na 
postaciach mo1e1 sztuki. Osob1sc1e byłbym skłonny uważać za najbardziej rep
rez~ntatywne" w tym. se~~ie dwie postacie:. p_rofesora Sonnenbrucha z j;dnej 

. 1. ~·p~ostego czło~!eka. Hoppego. z _drug1e1 strony. Pomiędzy nimi dwoma 
m1esc1. się, sądzę, dos_c duza skala odc1em zabarwiająca całą „zglajchszaltowaną" 
lub wierną wobec hitleryzmu, ogromną większość społeczeństwa Trzeciej Rze
szy. f\.ntyfaszyst~ Peters n~le~y oczywiście do innego świata i ma w sztuce 
okresloną funkc1ę;. symbohzu1ąc t r a.'1 izm niemieckiego ruchu oporu, jego 
zaszczu!ą samotnosc 1 brn.k „zaplecza , spełnia głównie rolę katalizatora za
gęszcza1ącego lub wyzwalającego treści wewnętrzne „tamtych". 

Jest jednak w mojej sztuce jedna postać - właśnie wśród tamtych" 
- kt?r~ w~my~a się „typi_zacji". Myślę oczywiście o Ruth. Postać ta, budzą
c:i na1w1ęce1 ~amter~s;J~~ma, dociekań i sprzecznych interpretacji, jest w isto
cie .z. wszystk1~h n~1mme1 „czytt;l~a", tym ~~my_m może również najbardziej 
drazmąca, pomewaz to ona własme, w swo1e1 niezwykle ostrej, ale na pozór 10 11 

niezupełnie jasno umotywowanej, prawie ekscentrycznej aktywności, buduje 
główny, dramatyczny wątek fabuły. 

Co znaczy, co reprezentuje ta postać w zamierzeniu autora? Amoralny, 
bezkierunkowy egoizm „mocnego życia", awanturnictwo, głód, przygody? 
Uboczny produkt hitlerowskiej „rewolucji nihilizmu", ~ n~eob~ic~a~nymi re.ak
cjami na zjawiska i zdarzenia? Czy może, wr~cz prze~1wme, ?1~sw1adomy, ins
tynktowny bunt młodej i w gruncie. rzec.zy mezepsute1 ludzkie] n_at?ry? wybu
chający na pozór kapryśnie, pod działaniem przypadkowych bodzcow. 

Myślę, że wszystko to potrosze. _Stawiają_c posta~ R~_th, nie zamierzałe!° 
celowo jej komplikować - dla efektow samej k~mphk_a~11 .- ale czułem, ~e 
niepodobna jej budować na jednym tylko, wyraznym 1 swia?o~ym motywie 
działania. W hitlerowskich Niemczech, w szczytowym okresie ich totalnego 
owładnięcia społeczeństwem, dwie tylk_o były formy czyn.nego I?~otestu,: kla
sowa, politycznie ugruntowana, uparta. 1 konsek~e?tna dz1ałalnos.c ar.tyraszys
towska, której bolesnym symbolem 1est w mo1e} sztu_ce Joachim Peters -
i indywic!ualne odruchy bezwiednego nieraz her01zm~ 1ednostek, czasem z~a
wałoby się najmniej do tego predysponowanych. Mimo ws;~stko Ruth .iest 
niezawodnie córką swego ojca - z jego wewn_ętrzn~ pr~wosc1ą, ale ?ez jego 
„klerkowskiej" filozofii, z dużą za to wł~sną .w1ta.lnosc1ą 1 z tą s_zczegolną,_ po
wiedziałbym „sportową" odwagą, jaką mtewa1ą meraz ?1łode, J?1ękne kobiety • 
Mimo wszystko, co mówi, jakby dla zagłuszenia cz~gos w so~1e, o „mocnym 
życiu" i o tym, że „ja przecież nie robię nikomu me złe.go" m1~0 ~o wszystk_o 
jest w niej (już od sceny „francuskiej" w pierwszy~ akcie) wzb1eraj_ący skryc~e 
bunt przeciw systemowi, opartemu na przemocy 1 strachu, przeciw ohydzie 
hitlerowskiej „Volksgemeinschaft" przeciw nieludzkiemu „Kadavergehorsam" 
całego otoczenia, przeciw reżimowi śmierci. 

Oczywiście ujęcie sceniczne . r?li ~uth. może dość różnie akc:e~t.ow_a~ ~ło
żone i pozornie niejasne motywy 1e1 dz1ałama. Będę bardzo rad, 1esh mme1szy 
autorski komentarz ułatwi trafną interpretację tej postaci - i samym teatrom 

i widzom. 



G Ł o s 
STEFAN HEYMANN 

(„Kuźnica" Nr 46 z dn. 20.Xl.49 r.) 

y p R 

Vł oczach Nie01ca 

A s y 

Prapremiera sztuki polskiego pisarza Leona Kruczkowskiego, która od
była się jednocześnie w Warszawie i w „Deutsches Theater" w Berlinie jest 
niezmiernie donioslym wydarzeniem w dziejach polsko-niemieckich stosunków 
kulturalnych. Więcej : dla nas, niemieckich widzów, była io godzina poważrie
go zastanowienia się a zarazem poznania, w jaki sposób, za pomo::ą jakich 
środków naród niemiecki może odzyskać zaufanie innych narodów. Nie przy
padkowo przecież w manifeście Niemieckiej Rady Ludowej w sprawie Frontu 
Narodowego, jak również w programowych przemówieniach prezydenta Wil
helma Piecka i ,premiera Ottona Grotewohla podkreślono, że na początku 
prawdziwie demokratycznego rozwoju narodu niemieckiego stanąć musi zrozu
mienie własnej winy z okn·su hitlerowskiego barbarzyństwa. Zrozumienie to 
jest podwójnie konieczne, gdyż rozwijający się w Niemczech zachodnich ruch 
neofaszystowski wskrze~za legendy o „wbitym w plecy sztylecie" - po to, 
by uniewinnić faszystowskie panowanie mordu i slarym mcrdercom utorować 
drogę do powtórzenia ich zbrodni. Błędny byłby pogląd, że utwór polskiego 
pisarza przychodzi za późno, że nie jest już aktualny. Niestety - jest jeszcze 
bardzo aktualny i scenie „Deutsches Theater" należy się 1..:znanie za to, że to 
wybitne dzieło uprzystępniła niemieckiej publiczności. 

Dla nas, Niemców, którzyśmy uczciwie walczyli z faszyzmem a teraz 
walczymy o nasz deml)kratvczny rozwój, jest coś jakby boleme~o i zawsty
dzającego w tym, że to polski pisarz pierwszy tak prawdziwie ukazuje Niemców 
z okresu hitlerowskiego. W trzech aktach sztuki spełnia się los prof. Sonnen
brucha, który tchórzliwie chce stać na uboczu, zamyka oczy na zło i właśnie 
dlatego traci w końcu wszystko. Zostaje sam. 

Dramat da;e głębokie spojrzenie w duszę narodu niemieckiego. Krucz
kowski nie poprzest ał jednak na obrazie history cznym. uzupełnił go epilogiem, 
który ukazuje pozostałych przy życiu w roku I 948. Czego nie uświadomiły 
prof. Sonnenbruchowi czasy hitleryzmu, uświadomił mu rozwój wydarzeń, jaki 12 
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nastąpił po tym okresie najbardziej ponurego barbar~yństwa; Trze?a się zd~
cydować: najlepsze pierwiastki życia narodowego me tk~1ą - 1ak błędme 
sądził Sonnenbruch za czasów hitlerowskich - w sercu Jednego uczonego, 
lecz w łącznej pracy wszystkich postępowych sił narodu. 

Dlatego sztuka Kruczkowskiego prze~awia tak głę!=>oko: z zaparty~ 
tchem śledzi widz to, co się dzieje na sceme, bo autor u~1e charakteryzo~ac 
ludzi z konsekwentnego stanowiska. Sercem należy on do sił antyfaszystowsk1~h 
całego świata. Mówiac o wojnie z hitleryzmem nie zapomina, że C~urc~1łl, 
którego bombowce burzą nasze miasta, jest wrogiem postępu. Zawsze 1stm":ły 
dwojakie Niemcy - Niemcy reakcyjne. i Nie~cy po~~ęi;>o~e: Ale. dotąd w his
torii brały zawsze górę Niemcy reakcy1ne. Jezeh dz1s 1stme1ą Niemcy postę
powe, mamy to do zawdzięczenia Zwi~zkowi . Radzieckiemu! ~amy do zaw
dzięczenia bojownikom antyfaszystowskim. W 1~h s~eregu w1dz1m~ ~ru~kow
skiego. Nie zapomnieliśmy odważnych sł?w, ktore 1ako przedstaw1;1~l pisarz)'. 
polskich powiedział 28 sierpnia w Weimarze po.dc~as uro~zyst~sc1 ku czci 
Goethego. Sztuka jego to artystyczne potwierdzeme 1ego bo1owe1 antyfaszys
towskiej postawy politycznej. 

I jeszcze z jednego powodu znaczenie tego dzi~ła jest . tak doni?sł~, 
Widzieliśmy już wiele, z dobrej woli zr~dzonych pr?b scem~znego u1ęc1a 
współczesnych wydarzeń. Ale nie ma bodaJ utworu, ktory by t~kz~ pod ~zgl~
dem artystycznym tak bardzo czynił rndość wymagamom, 1ak1. stawi~ SH< 

dobrej sztuce scenicznej. Utwór- porywa nie tylko od strony pohtyc.z~eJ, a~e 
też od strony ludzkiej. I właśnie dlatego, ie por~wa . o.d str~ny lud~k1eJ, moze 
dopiero spełnić swe zadania wychowawcze w dz1edz1me pohtyczneJ. 

.„ Obok polskich filmów, które wyświ~tlane dot~ch7zas w ~ie!11ieckiej 
Republice Demokratycznej dały nam znakomite wyobraz~me o poz1om1e art~s
tycznym polskiej twórczości filmow.ej - ujrzeliśmy oto pierwszą sztukę wspoł
czesnego pisarza Ludowej Polski. Swiadczy ona, że rozwój kulturalny naro~u 
polskiego odzywa się we wszystkich dzied~i~ac~ twórczo~ci: ~. ten ~posob 
sztuka staje się wezwaniem a zarazem nadzieją, ze w kole~nsk1e! wspołprac~ 
wszy.:Jkich postępowych sił narodów demokratycznych będzie mozna budowac 
nowy świat. 



STANISŁAW MARCZAK-OBORSKI 
(, OdroJzenie" Nr 47 20.Xl.49 r.) 

Obrachunek z przeszłością 
Literatura w czasach okupacji nie potrafiła dotychczas rozgryźć całkowicie zagad

nienia niemieckie::fO. Żołnierze i współpracownicy hitleryzmu ukazywani byli prawie wyłącz
nie w ich funkcji niszczenia i mordowania, widziani od strony ich ofiar, którym wydawali 
się często raczej bestiami apokaliptycznymi niż ludźmi. 

Leon Kruczkowski podjął zadanie spojrzenia na Niemców od wewnątrz, od ich włas
nego środowiska. Sens jego utworu wyjaśnia poprzedni tytuł : „Niemcy są ludźmi" . Pisarz 
zrezygnował z posługiwania się efektownymi chwytami psycha-klinicznymi. Pokazuje ludzi 
rozmaitych: słabszych i silnych, intelektualistów i tępych, lepszych i gorszych - ale zawsze 
tłumaczących się po prostu, po ludzku, bez uciekania się do patologii. Kruczkowski wyb
rał trafnie na jtypowsze może dla Niemiec hitlerowskich środowisko zamożnej rod;dny miesz
czańskiej. Z tego kręgu rodziła się siła partii narodowo-socjalistycznej, jak również tutaj 
najjaskrawiej ujawniał się rozkład ideologii, obyczajowości, cech ludzkich ... Warstwa spo
łeczna, w której rzecz się dzieje, pozwala na demaskację źródeł światopoglądowych hitleryzmu. 

... B'.>gate w problematykę „Niemcy" zaciekawiają również od strony kompozycyjno
literackiej. Sztuka zbudowana jest interesująco i oryginalnie. Akt I składa sic; z trzech 
krótkich obrazów, rozgrywających się w różnych krajach „niemieckiej Europy" - w Polsce, 
Norwegii i Francji. Pełne napięcia dramatycznego, sceny wprowadzają nas odrazu w tem
peraturę utworu, postaci sztuki składają swoje bilety wizytowe. W dwu następnych 
aktach soczewka skupia światło na domu profesora, a w końcu na nim samym. Akcja to
czy się wolniej. możemy dokładniej i wnikliwiej obserwować niemieckich ludzi - niejako 
prywatnie, w ich własnych czterech ścianach. Bez komentarza pierwszego aktu wła~ciwy 
dramat byłby jedn::k niepełny i niejasny. Tak więc śmiały chwyt formalny podporządkc
wany jest koncepcji ideowej dzieła, bohaterowie sztuki określają się całkowici .! w cfaiałani11 • 

.. .Sr.eroko ro~budowana, peln:i. zagac o nień i twórczych przemyśleń sztuka Kruc.zkow
skie~o wywołała napewno ożywioną dyskusje; i nawet takie czy inne zastrzeżenia. Zie by 
się jednak stało, gdyby przysłoniły O!IC komuś jej zasadniczą warto'.-ć, „Niemcy" wybijaią 
się na czołowe miejsce w nasi.ym pi>\arsi:wie dramatycznym. 

.... Szluka Kruczkowskiego ma reprezentować współczesną twórczo . ć polską na sce

nach wielu krajów Europy. Jest tego godna. 

, 

„ 
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IRENA KRZYWICKA 
(„Rzeczpospolita" Nr 310 z dn. 10.X!ACJ) 

„Niemcy" 
L. Kruczkowskiego 

. Leon Kruczkowski odważnie si ęgnął po temat trudny a istotny, po temat który dłu
go Jeszcze będzie niepokoił umysły myślicieli i pisarzy. Rozumiemy dobrze ile nastręcza 
on zasadzek i trudności, zwłaszcza dla polskiego pisarza, któnmu jasność spojrzet.ia łatwo 
mogly~y przesłonir. Izy i krew. Pokazanie jedynie bestii hitlerowskiej byłoby zadaniem ła
twym 1 niepotrzebnym. Znamy ją i żadna makabra teatralna nie potrafiłaby dorównać rze
czywistości (pamiętamy fałszywą sztukę Salacrou). 

Najtrudniejszą rzeczą w tym temacie było zbalansowanie sztuki tak, aby światła 
i cienie rozłożyć umiejętnie i sprawiedliwie, aby nie pominąwszy niczego co istotne, dać 
artystyczny i przemyślany przekrój niemieckiego społeczeństwa, pokazać oblicze tchnące 
prawdą. Z te)!'o nad wyraz trudnego 7.adania wywiązał się Kruczkowski z podziwu godnym 
taktem, rzetelnoicią i dcjrz:ałością twórczą. 

EDMUND OSMAŃCZYK 
(„Odrodzenie'' Nr 46 z dn. 13.Xl.49 r.) 

„Niemcy" w Berlinie 
Premiera sztuki Leona Kruczkowskiego 

na scenie Reinhard Deutsches Theater-Kammerspiele 

.... Publiczność była naturalnie premierowa : - przedstawiciele Rządu Demokratycz
nej Republiki Niemieckiej, przedstawiciele alianckich misji wojskowych, wybitni pisarze 
niemieccy (m. i. Friedrich Wolff który wkrótce będzie gościem Warszawy), wybitni kry
tycy teatralni pism i czasopism wschodniego i zachodniego Berlina, no i Rosjanie, Amery
kanie, Anglicy, Francuzi, Polacy, Czesi - zwykła od szere.;ru lat w t eat rach Berlina mie
szanka międzynarodowa wśród premierowej publiczności niemieckiej. Dla tego zespołu wi
dzów sztuka Kruczkowskiego była - rzecz prosta - w pierwszym rzędzie wydaneniem 
politycznym: - „W dziesięć lat po wrześniu 1939 sztuka Polaka o Niemcach z lat wojny, 
wystawiona i grana w Berlinie przez Niemców w języku niemieckim, to bard,o śmiały eks
peryment potityczny" - powiedział mi, przed rozpoczęciem przedstawienia, korespondent 
jednego z londyńskich pism. Po przedst awieniu usłyszałem natomiast zdanie, :i:e „rodzina 
Sonnenbruch" jest również wydarzeniem teatralnym. Do li~zby dramatów niemieckich z lat 
pogardy polski dramaturg dodał swoją sztukę o nowym zupełnie tonie i to najbardziej zbli-
żonym do prawdziwego dramatu narodu niemieckiego w latach hitleryzmu. ' 



Frek wencja Państwowego Teatru Polskiego 
za czas od 22 •tycznia do 31 gr11dnla 1949 r, włącznie 

I 
D ata I Ilo ś ć I Ilość sprzed. bilet. Bilety Ogólna °Io Tytuł sztuki pre - przed - zapełnienia 
miery •lawień norm>!. ,ulg. 50"/o,ulg. 7f1l/o bezpłat. ilość bil. widowni 

1) 
„Wiele hałasu o nic" 22 1.49 49 3.748 4.786 10.092 1.897 20.523 66,5 

(Szekspir) 

--2) 
„Wiosna w Norwegii" 

9.Ill.49 41 1.491 2.322 11.661 1.159 16.633 64,3 (Engstrandt -adopt. 
i tłum. Anatol Stern) 

----3) 
„Jadzia Wdowa" 

18. IV.49 60 3.385 7.823 8.145 3.002 22.355 59,1 
(Ruszkowski-Tuwim) 

--
4) 

! 
„Pan Damazy" I 23.VI.49 40 1.199 5.320 6.440 1.942 14.910 59,1 

(Bałucki) 

--
5) 

„Seans" 16.VIIl.49 51 1.809 8.828 7.175 1.597 19.409 60,4 
(Covard) 

--
'>) 

Bajka 27.X.49 50 950 4.066 15.458 1.360 21.834 69,3 
(M. Swietłow) 

--
291 12.582 33.145 58.971 10.957 115.664 
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