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LEON KRUCZKOWSKI (ur. w 1900 r. w Krakowie) debiutował na przełomie 
~at. 1918/,~9, publikuj~c wiersz~. w czasopiśmie .„Masl~'. W roku 1928 wydaje tom wierszy pt. „Młoty nad 
s~iatem , a. następnie. pow1e~c. P.t. „Ko.rd1an 1 c~am" (1932 r.). Po sukcesie tej książki Kruczkowski poświęca 
się wyłącznie pracy l!tcrackieJ 1 publicystyczneJ. W 1935 roku pisze utwór satyryczny Bohater naszych 
czasów", wystawiony w warszawskim teatrze „Comoec.';ia", oraz powieść pt. Pawie piór'~„ zaś w 1937 r. 
~)Owieść pt.. „Sidła". Jednoi,;zefoie pisarz współpracuje z prasą lewicową, publikując m. in. p;ace: „Człowiek 
1 powszedniość", .,Dlaczego jestem socjalistą", „W klimacie dyktatury", ukazujące się w latach 1936-38. 
Po? koniec dwudziestolecia Kruczkowski pracuje nad powieścią z czasów Stanisława Augusta oraz utworem 
poswięconym polskiej emigracji robotniczej w Belgii. Obie te powieści, nieukończone, zaginęły w czasie za
wieruchy wojennej. Okres II wojny światowej pisarz spędza w obozie niemieckim cJa jeńców wojennych. 
Po wojnie jest jednym z najczynniejszych organizatorów życia kulturalnego, pełniąc kolejno szereg oc'l90-
wiedzialnych funkcji państwowych (m. in . w latach 1945-49 jest wiceministrem kultury i sztuki, a obecnie 
członkiem Ri:!dy Państwa PRL) i funkcji społecznych,(od 1949 do 1956 r. był prezesem Związku Literatów 
Polskich). Jest założycielem pisma „Twórczość". 

Zainteresowania twórcze Kruczkowskiego zwracają się po 1945 r. w stronę teatru. Na scenic Teatru 
Polskiego w Warszawie odbyła się w 1947 roku prapremiera jego dramatu pt. „Odwety" .. Jesienią 194!J r. 
Teatr Stary w Krakowie wystawił jako pierwszy najgło~niejszą sztukę Kruczkowskiego pt· ,Niemcy" gra
ną później na wszystkich niemal scenach Polski, a także w Berlinie i w wielu miastach nicmic'ckich, w Wied
niu, Pradze, Bratysławie, Sofii, Helsinkach, Brukseli, Paryżu, Rzymie, Londynie i Tokio. W 1950 roku pisarz 
wydaje tom. publicystyki pt. „Spotkania i konfrontacje" oraz rekonstrukcję nieznaneJ i nieukończonej sztu
ki Stefana Zeromskiego pt. „Grzech", którą ac'1aptuje na scenę Teatru Kameralnego w Warszawie. w 1954 
roku powstaje dramat o tragedii Rosenbergów pt. „Juliusz i Ethel'', zaś w rok później ukazuje się sztuka 
„Odwiedziny". Dnia J 2 grudnia 1959 r. odbyła się w Teatrze Współczesnym w Warszawie prapremiera ko
lejnej sztuki L. Kruczkowskiego pt. „Pierwszy dzień wolno~ci", przygotowywanej już w tej chwili przez 
szereg teatrów polskich i obcych. 
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o „N • 
I e m c a c h" 

Z programu Państwowego •reatru im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, 1953 rok. 

Zacznijmy od tytułu, ponieważ to on właśnie wzbu
dził mijw:ęccj zastrzeżeń i nieporozumień. 

Publikujf)c wiosną 1949 r. w „Odrodzeniu" pierwszy 
akt mojej sztuki posłużyłem się pierwotną - prowi
zoryczną - wersją tytułu „Niemcy są luc'1~mi". Do
r;iero po napisaniu całości dramatu uświadomiłem so
bie. że to sformułowanie nie wyraża dostatecznie ściśle 
nwartosci treściowej utworu. Nie znaczy to, że w toku 
prney .1dszcdlem od pierwotnego zamierzenia, nie ozna
cza to .larJncj „chwiejności koncepcji" sztuki. Rzecz 
T'H'•.C'j w tym, że formula „Niemcy są ludźmi" okrc
klnł:. i;o r rnstu punkt wyjścia, stanowisko, z którego 
rorl.i;ih m lemat - i w tym SE'ns'c miała niewątpliwie 
pewne cstrzc polemiczne. Polemiczne mianowicie w 
st,...s11nlru do ujmowanii:! w dotychczasowej naszej (i nie 
ty!! o nnszcj) literaturze powojennej spraw i luc'rzi nie
mi eckich - niemal wyłącznic od strony doznaniowe.i, 
ura70wC'j, emocjonalnej. Literacki obraz Niemca w na
S7ych współczesnych powieściach, nowelach, drama
t:--rh i filmach na tematy okupacyjne był obrazem ra
C7ej diabolicznym niż realistycznym, obrazem o bar
dzo nikłej lub zgoła żadnej wartości poznawczej; 
mówił o ~estach i minach, o funkcjach i uczynkach, 
nic jednak, albo prawie nic, o motywach działania, 
o mechanizmie wewnętrznym „funkcjonariuszy zbrod
rii", tym mechanizmie, na którym hitlerowski imperia
lizm grał swoje potworne „imbroglio". 

'Te prowarlzącą do niebezpiecznych uprosze!Zeń me
tor', nqlcżało jakoś przezwyci~żyć, zwłaszcza w miarę 
ten n. iak z upływem czasu zaczęła się rysować nieod
n<>rt;i 1<'0niecrność szukania ideologicznych i prakty~z
nn-nnl ;tvc7nych koncepcji rozwiązania „problemu mc
mirckieao" w sposób korzystny dla pokoju świat3 
i rlla źyci;1 narodów sąsiadujących z Niemcami. ~J p~rl~ 
stawy tych koncepcji musiała być założona rowmez 
konieczność odpowiednich, innych niż dotychczasowe, 
dyspozycji psychologicznych u naroclów, które prze-
żyły hitlerowską okupację. . . 

I otóż „Niemcy są ludźmi", zną.czyło u mm~ Jako 
punkt wyjścia: Spróbujmy w literaturze odeJŚĆ od 
plakatowej wizji „szczekającego Niemca", postawmy 

sobie pytanie: jak oni „to'' godzili ze swoim zwykłym 
ludzkim życiem - tam, w swoim Reichu, wśród 
swoich kobiet, rodziców, dzieci? Jacy oni byli sami 
między sobą, kiedy ich nie widziały nasze oczy? Nie 
hitlerowska, tresowana bestia, członek NSDAP, kadr:i 
tcrrostycznego aparatu - ale zwykły „normalny" 
człowiek niemiecki: jaki on był właściwie i na czym 
polegała jego wina? 

Niemcy są dużym narodem i mieszkają w centrum 
K1 ropy· Zbyt często i zbyt dotkliwie wdzierali się 
(najdosłowniej) w życie innych narodów, aby nie tyl
ko ich polityka, ale również ich wewnętrzne, „ludz
i· ie" sprawy nie miały budzić w nas najwyższego za
interesowania i uwagi. Wojna i okupacja hitlerowska 
przybliżyły nam „problem niemiecki" tak okrutnie 
l·łisko, że „zainteresowanie" musiało przeobrazić się 
u wielu z nas w pasję, w pasję dociekań także nad 
wewnętrznym mechanizmem tego wszystkiego, co nas 
dręczyło - fizycznie, politycznie i moralnie - w la
tach 1939 - 45. 

Myślę, że w tym znaczeniu formula „Niemcy są ludż
mi" jest dostatecznie wyraźnie czytelna w przesłan
kach mojej sztuki, w jej niepisanym przedtekście czy 
,.podtekście". Na karcie tytułowej po ostatecznym 
ukończeniu utworu, zostali po prostu „Niemcy". 

I tu właśnie zaczęły się sprzeciwy oraz nieporozu
mienia. 

Czytałem i słyszałem wielokrotnie, że ;,Niemcy" ja
ko tytuł są zbyt szerokim uogólnieniem z~"'."artego 
w moim dramacie zakresu konkretnych trcsc1: kon
fliktu, fabuły i ludzi. Mówiono, że środowisko inteli
gencko-mieszczańskie, do którr.go należy rodzina So~
nenbruchów, nie może być uznane za dostatecznie 
„reprezentatywne" dla wszystkiego, co mamy na. m~
śli mówiąc: Niemcy. Jeden z publicystów wyraził się 
obrazowo, że sztuka moja „daje nam wiedrzę o losach 
opiłków, nie daje jednak odczuć potęgi magnesu", to 
znaczy proletariatu niemieckiego jako hegemona kla
sowego. 
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T? ostat~ie. ujęcie wydaje mi się zbyt schematyczne. 
Z mewątphwie zasadniczego faktu, że proletariat jako 
klas'.1 Jest rewolucyjnym hegemonem naszej epoki, nie 
wynika_ wcale, by. masy robotnicze jakiegoś określonc
g~ kra.Ju, w okreslonym czasie i z określonych powo
do'~ m~ ~ogły zr:aleźć się przejściowo w sytuacji nie 
ma~ąceJ me wspoli;ego nie tylko z hegemonią rewo
lucyJi;ą. a.le. w o~ole z Jakąkolwiek podmiotową sa
mod~1elnoscią. politycznego c'jziałania. Co do sprawy, 
o. k~orą chodzi w tym wypadku, warto może przypom
n~ec P:;vne fakty, widocznie nie dość u nas znane lub 
me dosc - zapamiętane· 

Faktem jest, że reżim hitlerowski w pierwszych la
t~ch swego panow'.1nia z!ikwidował niemal doszczęt
n~e cały ogron:ny liczebnie aktyw polityczny niemiec
kiego proletariatu. Zanim narody europejskie p'oznały 
na sobie całą brutalność i bezwzględność brunatnego 
fasz?'zmu, przez szereg lat „pokojowych" ćwiczył on 
s"."~Je metody we własnym kraju, głównie na niemiec
kie] klasie .robotniczej. W latach 1932 - 36 wymordp
wan~ w ~1~mczech _około 250 tysięcy antyfaszystów, 
w .większosci. członkow KPD, ponad 600 tysięcy zam
knięto na wiele lat w obozach i więzieniach reszta 
ratowała się ucieczką na emigrację. Po roku fo35 zo
stały V: .Niemczech już tylko nikłe okruchy, rozpro
szone i iz.olowa.ne od mas szczątki tego wszystkiego, 
C? stanowiło mozg, system nerwowy i ramię niemiec
Ju~go J?r.oletariatu. Nigdy bodaj przedtem w historii 
wi;l?mi!ion.owa klasa społeczna (około 50 proc. lud
nosc1 Nie;nie~), klasa w istocie swej rewolucyjna, nie 
została ro:vnie dokładnie i skutecznie na szereg lat 
obezwładniona, pozbawiona swego politycznego kośćca 
swego. rewolucyjnego aktywu. Początkowe lata wojny'. 
la~a pierw~~ych,. os~ałam!ających sukcesów zbrojnych 
Hitlera, iesh zi:iieniły cos w tym obrazie, to tylko na 
go~sze. Dopełniły one w umysłach mas niemieckich 
dzieła spustoszenia, sprawiły, że w życiu Niemiec był 
to ?~re.s i:ajgłębszego bodaj upad1ku, zamroczenia i pa
ral:zu swiadomości i woli klasowej warstw ludowych. 

Opowiadano mi w Berlinie o jednej z wielkich hut 
niemieckich , w której - przez cały okres hitleryzmu 
- na 12 tysięcy zatrudnionych robotników liczba 
członków NSDAP nie przekroczyła nigdy 150. Wszyst
kiego więc zaledwie 1,2 proc.,' liczba ta na pewno ma 
dobrą wymowę· Ale - w tej samej hucie przez cały 
okres wojny nie było ani jednego wypadku sabotażu 
ani jednej próby zakłócenia najwyższego jaki narzu~ 
cała wojna, wysiłku produkcyjnego - i 'to także ma 
swojq wymowę. Sonnenbruchowie byli nie tylko na 
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kate~rach i.:niwe!syteckich, pilnowali również piec6w 
hutniczych i .stali przy obrabiarkach. Tyle, że ci z ka
t~dr do swei postawy umieli dorabiać sobie filozo-
fię"... ,, 

Potw~erd~ają to, najbardziej chyba kompetentne, 
wyp?wiedzi samych Niemców: niemiecka literatura 
(chocby książki Anny Seghers) i publicystyka demo
kraty~zna, po~w.ierdzają to - po wystawieniu mojej 
s;;tuk~ ~ Berlinie - wszystkie niemal głosy niemiec
ki~, Jak.ie na temat szerokiej typowości Sonnenbru
cho~ mia~em możność czytać w prasie i słyszeć w dy
skusJach i rozmowach. Na podstawie tych głosów do
~kona~e mog.ę sobie wyobrazić akcję, zasadniczą treść 
l lu.cizi. moiei. sztuki, przeniesione bez większych zmian 
w. ia~iekolwiek inne środowisko społeczeństwa nie
m1eck1ego tego samego okresu. 

A. zatem:. m?że. ~? jednak naprawdę - „Niemcy"? 
Mo~e .. „uo?olnie.nie nie takie znów bezpodstawne? 
A iesh JUZ k?ni.ecz~ie „dramat opiłków", to może po 
prostu. przyJąc, ze .hitleryzm - wbrew swojej progra
mo~e~. Volksgcmemsch~ft - w jakiś doprawdy „to
talni~ pustoszący sposob zatomizował niemieckie spo
łeczenstwo, l~cznie z większością klasy robotniczej? 

Jeden. z d:1enników .berlińskich przeprowac\ził w li
stopadzie 19;i2 roku wsród pisarzy, ludzi teatru i dzia
łączy społecznych ankietę na temat Sonnenbruchów. 
Przytoczywszy szereg wypowiedzi w paru kolejnych 
numerach. podsumował je w artykule redakcyjnym. 
W artykule tym, zatytułowanym znamiennie: Chodzi 
o sprawę każdego z nas'', autor zastanawia "się na 
czym polega inność i nowość „Sonnenbruchów" w' sto
sunku do sztuk niemieckich postępowych autorów 
na ~?d~bne tematy, granych po wojnie na scenach 
berlmskich? 

„Gł.ębokie . wrażenie Sonnenbruchów w niemałym 
~t?p~JU. wynika z tego, że„. (sztuka ta) przynosi wy
iasnienie wewnętrznej sytuacji nie Niemiec lecz 
Niemców w hitlerowskiej Rzeszy. Większość d~tych
~zasowych sztuk zaledwie dotyka tej sprawy. Ukazu
Ją: faszyzm o~ zewnątrz (.„) nie obejmowały one zja
wiska w całei pełni, nie wyjaśniały go zatem lecz 
niepojęte czyniły jeszcze bardziej niepojętym. B~utal
na bestia, fanatyczny zbrodniarz, którym się te sztuki 
zajmowały, był przecież tylko symptomem zarazy, nie 
samą zarazą. Nie mógłby on stać się postacią repre
zentatywną, gdyby infekcja całego niemal organizmu 
narodowego nie dała mu pożywki cl(la rozwoju. Za tą 

infekcją właśnie - choć jeszcze nie za jej źródłami -
tropimy w „Sonnenbruchach" i to najbardziej odróżnia 
tę sztukę od podobnych tematycznie sztuk niemiec
kich". 

O cóż konkretnie chodzi? 
„Dotychczasowe antyfaszystowskie sztuki niemiec

kie (-..) przedstawiając zbrodnicze c'/ziałania zwyrod
niałych jednostek pozwalały widzowi (niemieckiemu 
- p. aut.) skutecznie się od nich Clystansować. Son
nenbruchowie, jako pierwsza próba w nowym kierun
ku, już na to nie pozwalają. Tu bynajmniej nie chodzi 
o eksponowanych osobników i ich potworne czyny, 
lecz o powszedniego Niemca, o mnie i o ciebie, o nas 
siedzących na widowni. Tua res agitur: roztrząsana 
jest słabość i wina każdego z nas ... " 
Przytoczyłem ten d;ość długi cytat nie tylko dlatego, 

żeby refleksem berlińskim oświetlić sprawę słusznoś'.:i 
czy niesłuszności polskiego tytułu mojej sztuki. Cho
dzi mi również o odpowiedź na drugi jeszcze zarzut, 
z jakim się czasem - w Polsce! - spotykałem, ten 
mianowicie, że nie ukazałem w dostatecznym stopniu 
niemieckiego ruchu oporu, reprezentowanego u mnie, 
jak wiadomo, raczej symbolicznie przez postać Petersa. 

Bylem zawsze i jestem z najwyższym szacunkiem 
dla bohaterstwa niemieckich antyfaszystów. Napisa
łem już przy innej okazji, że było to bohaterstwo naj
wyższej chyba miary - właśnie z powodów, o któ
rych wyżej, właśnie dlatego, że byli to ludzie „samot
ni" w swoim sterroryzowanym społeczeństwie, bojow
nicy bez zaplecza. Trzeba było, doprawc(y, najwięk
szego hartu ducha, aby nie zwątpić i walczyć tam 
właśnie, w samym centrum potęgi wroga, u źródeł jego 
niszczycielskiej siły, między zbrodniczym, masowym 
fanatyzmem jednej - i głuchym bezwładem drugiej 
części własnego narodu. 

A oto bolesne wyznanie jednego z tych ludzi: 
„Miliony ;=mtyhi tlerowsko nastawionych Niemców -

pisze Aleksander Abusch - patrzyły biernie na walkę 
i śmierc najlepszych spośróc. siebie, udzielając od wy
padku do wypadku skąpej, ukradkowej pomocy -
a w końcu, zastraszone okrutnym prześladowaniem 
z::idowalaly się bierną pociechą: „Nie zmieniam swoich 
N7.<'k0'1ań. nie ma jednak innej rady, jak tylko prze
C7Ckać". W ten sposób przyczyniali się oni do rozbicia 
rurhu podziemnego i odosobnienia go odi własnego 

społeczeństwa". 
„Istotne znaczenie bojowników podziemia niemiec

kiego - dodaje ten sam autor - polegało na tym że 
uosabiali oni nadzieję i wiarę w przyszłość". ' 

To właśnie reprezentuje Joachim Peters w mojej 
sztuce. Wynikało tak nie tylko z· wierności dla prawdy 
historycznej, ale - przede wszystkim - z sameg.J 
założenia sztuki. 

„Niemcy" nie są i nie mieli być dramatem o nie
mieckim ruchu oporu (myślę, że to jest temat raczej 
dla post-ępowych pisarzy niemieckich) - lecz sztuką 
o braku ruchu oporu w Niemo.;zech, powiecrzmy ściśle: 
o przyczynach nikłości i odosobnienia tego ruchu, 
ktory - przy całym swoim moralnym znaczeniu na
dziei i wiary w przyszłość" - nie był i w żaden ·~po
sób nie mógł być - w danych warunkach - owym 
„potężnym magnesem" dla milionów, dziEsiątków mi
lionów „opiłków", nie tylko drobnomieszczańskich„· 
W „Niemcach" chodziło mi o próbę dotarcia do błędu 
i winy „uczciwego Niemca", bo na jego blędjach i wi
nach hitleryzm oparł się znacznie mocniej i szerzej 
niż na dywizjach SS i sieci gestapo. Na głupoci~ 
i tchórz.ostwie drobnomieszczaństwa, na słabości i bez
władzie milionowej klasy robotniczej - równie jak 
na imperialistycznych żądzach burżuazji! · 

Rzecz znamienna: w Polsce nie wszyscy zroztl'mieli, 
że sztuka mająca zapoczątkować przełom psycholo
giczny w naszym widzeniu ludzi i problemu niemiec
kiego, musiała już w samym tytule uwydatnić gencral
ność swego założenia, swój poniekąd „uderzeniowy" 
charakter - i że zadania tego nie spełniłby dla pu
bliczności polskiej nic nie mówiący, choć może „rze
czowo" ściślejszy tytuł, na przykład: „Rodzina Son
nenbruchów". Natomiast w Berlinie dla Niemców nic 
nie mówiący tytuł „Niemcy" zwężono do „Sonnenbru
chów" - i mimo to wszyscy odczuli i poznali, że tutaj 
Jcdcrmanns Sache verhandelt wird, że ta rodzina pro
fesorska jest „reprezentatywna" nie tylko dla swojego 
środowiska socjalnego, ale że daje ona „niemal wy
czerpującą typologię Niemców podczas hitlerowskiej 
wojny" (Ernst Reissig w „Sonntag''), że „Sonnenbru
chowie" są „jak dotąd najbliższą prawdy sztuką o nif'
micckiej rzeczywistości" (Fritz Erbenbeck w „Neues 
Deutschland", centralnym organie SED). 

~ wszystkich niemal, żywych i drukowanych głosów, 
ktore mnie doszły w Berlinie i z Berlina, mam prawo 
sądzić, że w znacznym stopniu udała mi się pewna -
zamierzona - typizacja postaw niemir:ckich ery hitle
rowskiej, postaw nie zwyrodnialców i tresowanych 
zbrodniarzy lecz normalnych, zwykłych ludzi niemiec
ki<;h: Osob~ście byłbym skłonny uważać za najbar
dzieJ znamienne w tym sensiP dwie postacie na anty-
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podach intelektu i kultury: profesora Sonnenbrucha 
z jecllnej i „prostego człowie:rn" Hoppego z drugiej 
strony. Pomiędzy nimi dwoma mieści się, myślę, dość 
duża skala oc'1Cieni, zabarwiająca całą „zglajchszalto
waną" lub bierną wobec hitleryzmu ogromną więk 
szość społeczeństwa Trzeciej Rzeszy. Antyfaszysta Pe
ters należy oczywiście do innego świata i ma w sztuce 
określoną funkcję: symbolizując tragizm i „odosob
n iony od własnego społeczeństwa" heroizm niemiec
kiego ruchu oporu - spełnia głównie rolę kataliza
tora, zagęszczającego lub wyzwalającego treści wew
nętrzne „tamtych". 

Jest jednak w mojej sztuce postać - właśnie wśród 
„tamtych" - która pozornie wymyka się „typizacji". 
My~lę oczywiście o Ruth· Postać ta, budząca najwię
cej zainteresowań, d1ociekań i sprzecznych interpre
tacji, wydaje się - w istocie - ze wszystkich naj
mniej „czytelna", tym samym może najbardziej draż
niąca, ponieważ to ona właśnie, w swojej niezwykle 
ostrej, ale na pozór nie dość jasno umotywowanej, 
prawie ekscentrycznej aktywno~ci, buduje główny dra
matyczny wątek fabuły. 

Parokrotnie już miałem okazję komentowania po
staci Ruth i tego, co ona reprezentuje w zamierzeniu 
autora. Ale wszelkie składane ex post komentarze au
torskie mogą uchodzić za jednostronne i „naciągane''. 
Cóż więc przyjąć za podstawę analizy? Sądzę, że w 
sztuce tego roc,zaju jak „Niemcy" trzeba się oprzeć 
na dwóch przynajmniE:j elementach: na tekście i na 
pewne( ogólnej znajomości przedmiotu (w dawnym wy
padku jest nim stan społeczeń.>twa niemieckiego w do
bie hitleryzmu). 

Otóż, przedmiotowo biorąc, w prasie niemieckiej 
podkreślano, że i postać Ruth, przy całym jej indywi
dualiżmie i wewnętrznym skomplikowaniu, mieści się 
w granicach typologii tego społeczeństwa. Należy ona 
do tej mniej znanej części młodzieży niemieckiej, któ
ra zdpłała oprzeć się tresurze hitleryzmu, ale nie zaw
sze umiała osiągnąć politycznie ugruntowaną świado
mość antyfaszystowską. I otóż wśród tej właśnie mło
dzieży często zdarzały się wypadki indywidualnego 
bohaterstwa w sytuacjach, w których zawodziły inne, 
„trzeźwiejsze" czy bardziej oportunistyczne elementy 
sterroryzowanego społeczeństwa. 

Ruth jest niewątpliwie córką swego ojca, odziedzi
czyła po nim pewne jakości wewnętrzne, pewien -
powiedzmy - estetyczny humanizm i kulturę uczu
ciową. To właśnie pozwoliło jej oprzeć się, w zasa-
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dzie, niszczącym, antyhumanistycznym wpływom tre
sury nazistowskiej. Niesposób jednak przypuścić, aby 
nie doszło do niej nic z atmosfery hitlerowskiego wy
chowania i jego „filozoficznych" podstaw, kultu woli, 
władczości i „mocnego życia". Osobowość Ruth jest 
rezultatem tych dwóch sprzecznych oddziaływań· 
I właśnie tego typu osobowości wśród bezwładnego 
Kadavergehor sam społeczeństwa Trzeciej Rzeszy miały 
bodaj najwięcej danych, aby zdobywać się, w pewnym 
układzie okoliczności, na akty czynnego protestu, na 
niespodziane wybuchy aktywności, na indywidualne 
wystąpienie przeciw otaczającej rzeczywistości (natu
ralnie, _ pomijam tutaj aktywność prawdziwych antyfa
szystów, opartą na świadomości politycznej - Ruth 
nie należy do nich, lecz do tej olbrzymiej „reszty" 
społeczeństwa, o której obraz chodziło przecież w 
„Niemcach"). 

A jak to wygląda w tekście sztuki? 
„Mam swoją własną moralność", „żyję i chcę żyć 

wyłącznie na własny rachunek" - w tych wypowie
dziach Ruth trudno słyszeć jedynie i wyłącznie pogłos 
nietzscheanizmu, wyzwolonej „moralności panów" 
i egoistycznego uwielbienia -,„;łasnej mocy - skoro 
równocześnie (w scenie francuskiej) tak wyraźny nie
pokój dźwięczy w jej słowach: „Pan myśli, że w Eu
ropie naprawdę nie kochają nas?" i tak energiczny 
sprzeciw w owym „nie zrobiłam i nie robię nikomu 
nic złego". Nie, upór z jakim Ruth podkreśla odrębność 
swojego postępowania i samodzielność swej postawy, 
to nie dość może świadome, ale twarde odcięcie się 
od panującej wokoło konwencji hitlerowskiej Volks
gemeinschaft. od ślepego posłuszeństwa, bierności 
i tchórzostwa otoczenia. Od tego już chyba dość pro
sta droga , przy pewnej dozie charakteru i odwagi oso
bistej , do czynnego przeciwstawienia się całej rodzi
nie (i czemuś groźniejszemu ooza nią) w sprawie po
mocy dla Petersa - nawet jeśli (jeszcze?) nie rozu
mie jego roli, sensu jego politycznej walki. 

A frazes o „mocnym życiu", najbardziej zdaje się 
dezorientujący? Trzeba pamiętać, że Ruth jest posta
cią ukazaną w dramatycznym rozwoju, w rozwoju, 
którego punktem krytycznym jest właśnie epizod fran
cuski. „Chcę. muszę to zobaczyć", mówi do Majora 
dowiedziawszy się o egzekucji zakładników. Jest to 
mus spojrzenia w oczy prawdzie hitlerowskiej okupa
cji, mus stwierdzenia na ocznie, cl,laczego to „w Euro
pie nie kochają nas" - i nie żadna tania perwersja, 
lecz poczucie zakrętu życiowego. I jeśli dotąd Ruth, 
z całym biologicznym przekonaniem, nieraz zapewne 

używała swego frazesu o „mocnym Życiu", to naza
jutrz po tym epizodzie podróżnym, w rozmowie z oj
cem, rzuca ten frazes jeszcze raz, ale już jakby w cu
dzysłowie, z poczuciem zgoła nowego, złowrogiego sen
su tych dwóch słów: tak właśnie, jak to zrobiła z od
krywczą intuicją i prawdziwym mistrzostwem aktor
skim Irena Eichlerówna. 

Nie, Ruth nie ratuje Petersa - jak chce jeden z kry
tyków polskich - „cJa wrażeń". Uważna analiza tek
stu uchroniłaby przed tego rodzaju lekkomyślną inter
pretacją. Natomiast zgadzam siq z tym samym kry-

o Niemcach • 
I 

• nie 

tykiem, gdy stwierdza trafność intuicji au torskiej, 
kóra „nie pozwol iła ocaleć Huth"· Istotnie, „na tę 
dziewczynę padł cień ostatecznego schy łku je j k la sy". 
Głębokim bowiem znam ieniem schyłku burżuazji jest 
nie tylko to, że od.chodzi ona w paroksyzmach zbr odni 
i 11ajwyższej brutalności wobec mas ludowych, ale 
również i to, że gubi bezlitośnie i bezpłod,n i e najlep 
sze, naiwartościowsze jednostki spośród sam ej siebie, 
z własnej klasy, z własnego środowiska. Niemcy hitle
rowskie dostarczyły na to niemało dow odów - jed
nego z nich nie mogło braknąć w „Niemcach". 

WOJ C I EC H N A TANSON 

ty I ko o N i emcach 
z programu Państwowego Teatru im. St. Wyspiańskiego W Ka t owicach, 1953 r ok. 

Oglądałem niedilwno zdjęcia z przedstawienia „Niem
ców" Leona Kruczkowskiego na jednej ze scen japoń
skich. Ciekawy dla nas e;gzotyzm stylu, gestu i mimiki 
nie przesłaniał wyraźnej dążności by pokazać - typy 
niemieckie. Japońscy aktorzy całym swym zachowa
niem nawiązywali, jak można się było domyślić, do 
centralnego problemu sztuki. Problemu niemieckiego. 

Utwór Leona Kruczkowskiego obiegł juź od chwili 
swego powstania bardzo wiele krajów. Żadna z do
tychczas napisanych naszych rzeczy scenicznych nie 
zdobyła tak rozległego sukcesu międzynarodowego w 
tempie tak szybkim. Żad.en też z utworów teatralnych 
napisanych po drugiej wojnie światowej nie ujął tak 
iasno i tak wyraźnie, tak niedwuznacznie i plastycznie 
:._zagadnienia, które jak zmora c:'Jusiła narody europej
skie i pozaeuropejskie w tragicznych latach 1938-1945; 
zagadnienia, które dziś jeszcze nas nawiedza nie tylko 
jako złe wspomnienia, ale też jako przyczyna głębo
kiej troski· 

Leon Kruczkowski - już od pierwszej sceny swych 
„Niemców" - czyni ten problem centralną sprawq 
sztuki. Żandarm niemiecki Hoppe, w cywilu woźny 
słynnego biologa prof. Sonnenbrucha, jest w gruncie 
rzeczy człowiekiem nienajgorszym; od mord1u nad bez
bronnym dzieckiem powstrzymuje go jego sumienie. 
Lecz - jak to sam ujmuje ni e bez gorzkiej ironii -
„dla niemieckiego człowieka sumieniem jest drugi nie-

miecki człowiek" . K ontrola i nacisk owego, drugiego 
niemieckiego człowieka" stanie się dla Hoppego gra
nicą oddzielającą od najbardziej ludzkiego, najprost
szego ociruchu. 

W żadnym innym społeczeń~twie, w żadnym chyba 
innym kraju nie mówiło się tak dużo o narodzie, jak 
w Niemczech. Każdy z bohaterów Kruczkowskiego 
w inny sposób pojmuje sprawę patriotyzmu, ale każ
dy o niej mówi. Wielki biolog w imię „prawdziwych 
Niemiec" chce się wyłączyć dumn ie z kręgu okrucień
stwa i zbrodni, które rozpoznaje jako znamienne ce
chy rzeczywistości I II Rzeszy. Ale też owo wyłączenie 
- na pozór odważne i szlachetne - stawia go poza 
nawias toczącej się walki. Nie potrafi on nawet zapro
testować przeciw wykorzystywaniu dla celów zbr ocJl
niczych jego badań i doświadczeń nad transplantacją 
tkanek. Wiemy, choćby ze wspaniałego epizodu „Me
dalionów" Nałkowskiej, że taka właśnie „olimpijska" 
i „ponadczasowa" była postawa wielu uczonych nie
mieckich wobec hitleryzmu wciągającego ich w swą 
zbrodniczą grę· Ale Sonnenbruch przynajmniej próbu
je się buntować w słowach i myślach, w odruchach 
i postawach. Inni członkowie jego rodziny są albo tak 
ograniczeni i tak zasłuchani w nacjonalistyczny frazes 
jak Berta Sonnenbruch, czy tak perfidpi w swym cy
niźmie jak Willi, czy wreszcie tak chorzy w swej 
nienawiści do całego świata, tak głodni i spragnieni 
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„Potępieniec" - rzeźba Berni
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czyjegckolwiek nieszczęsc1a, jak Liesel. Ta ostatnia 
postać ukazująca jedną z genealogii hitlerowskiego fa
szyzmu, jedno z jego źródeł - to poważne ar tystyczne 
odkrycie naszego autora. Człowiek wychowany w ta
kim światopoglądzie jak wdowa po Eryku Sonnen
bruchu, Liesel, tak właśnie musiała reagować na przy
tłaczające nieszczęścia. 

Lecz w tak bystro ujętym zagadnieniu n iem ieckim 
odkrywa zarazem Kruczkowski - sposoby i źródła 
ratunku. Oprócz Niemiec Willego, L iesel i Ber ty -
istnieją jeszcze i inne Niemcy, ojczyzna Joac hima Pe
tersa. Człowiek, który był kieG(yś asystentem i ucz
niem Sonnenbrucha, myślą wyprzed ził dawnego swego 
mistr#.'. To Peters teraz uczył profesor a. Wskaże m u, 
że obok dumnej i rzekom o pięknej drogi „odgradzania 
się" od hitleryzmu - istnieje inna nieporównanie sku
teczniejsza, rozumniejsza i szlachetniejsza: droga dzia 
łania, droga walki. Działania i walki nie samotnej, 
ale wspólnej z towarzyszami. Wspólnej z tą klasą, 
która ma jedyne szanse obalenia hitleryzmu: z klasą 
niemieckiego proletariatu. Wystarczy, że pojawi się 
Joachim Peters, a już - siłą pięknie w tej sztuce 
użytego dramatycznego zaskoczen ia - doj r zeje decy
zja buntu w duszy tak jeszcze niedawno tylko rozcie
kawionej i rozkapryszonej młodej artystki, Ruth. Moż-
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na przypuszczać, że spr awa Pet er sa skrystalizowała 
ostatecznie procesy w świadomości Ruth , k tór e się za
częły w chwili spojrzen ia na egzekucj ę zakładników 

francuskich. A ponadto w w alce J oachima Petersa 
z prof. Sonnenbruchem doj r ze je sam Sonnenbruch. 
Choć pr zeciwstawia się jeszcze pojęciom dawnego 
swego uczni a, profe sor zaczyna się przeobrażać już 

w chwili, gdy tak źle przem aw ia na swych uroczystoś
ciach jubileuszowych („jakby m u s ię w ostatniej chwili 
rozsypa ło wszystko, co chciał powied zieć") „ . 

Tak m i się rysuj e linia myślowa tej pasjonującej 
i sugestywne j sztuki o zagadnieniu niem ieckim. Ale 
czy jest to tylko sztuka o Niemcach? I tak i nie. Spra
wa n iem iecka jest w tym utworze ciemonstracją ogól
noludzkich problemów. Nie w każdym społeczeństwie 
konflikty przybierają taką formę, jak w niemieckim· 
Nie wszędzie w taki właśnie sposób kształtuje się pro
blem dojrzewania twór czej in teligencj i. Lecz zasadni
czy kształt problemu nie jest odmienny. Dlatego właś
nie sztuka Kruczk owskiego budzi głębokie echo w każ
dym społeczeń stwie . Dlatego porusza sprawy tak wszę
dzie ważne i bliskie i ważne w świecie, gdzie toczy się 
walka nieubłagana między obozami pokoju i wojny, 
postępu i barba rzyństwa. 

, 

BERT O LT BREC H T 

DO RO D AKÓW 

P r .11: e k ł a d: Le c h P ł I a n o w• k I 

Wy, coscie w m iastach umarłych przeż li, 
Sami nad sobą w reszcie się zlitujcie, 
N a nowe wojny już nie m aszeru jcie, 
J ak gdyby wojny dawn e nie starczyły: 
Proszę, n ad sobą sami się zlitujcie! 

Mężczyźni, kielnie chwyta jcie, n ie noże! 
Dawno nad głową dach już mielibyście, 
Lecz dotąd zbytn io nożom ufaliście. 
Przecież bez dachu nad głową żyć gorzej. 
Proszę was, kielnie chwytajcie, nie noże! 

Wy, k tórym wojny oszczędzono, dzieci, 
Proście rodziców waszych, by pojęli , 
Że wy w ruinach już mieszkać nie ch cecie, 
Ni cierpieć tego, co oni cierpieli: 
Wy, którym wojny oszczędzono, dzieci! 

Wy, matki, którym z wolne j woli przecie 
Dane jest wojnę lub pokój wybierać, 
Proszę w as, życie dla dzieci wybierzcie, 
Dajcie im prawo żyć, a n ie umierać. 
Wy, ma tki, życie dla dzieci w,ybierzcie! 
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n a c h N a d o d r z a 
Państwowe TeGtry Dramatyczne we Wrocławiu 

pod dyrekcfq Henryka S.zlet1ńsklego 

OBSADA: Profesor Sonnenb"uch - Józef Karbowski 
Berta - Antonina Dunajewska, Ruth - Halina MikolnjskJ: 
Willi - Zbigniew Niewczas, Igor Przegrodzki, Liesel - Re
nata Fiałkowska, Joachim Peters - Szczepan Baczyński, 
Hoppe - Jan w:śniewski, Schultz - Stanisław Gawlik, Ry
szard Michalak, Juryś - Jan Nowicki Andrzej Polkowski 
Pani Soerensen - Jadwiga Hańska, Ma~ika - Krystyna Cie~ 
chomska, Tourterelle - Władysław Dewoyno, Mieczysław 
Nawrocki , Fanchette - Hanna Chmielewska, Maria Nowa
kowska. Oficer Wehrmachtu - Tndeusz Schmidt, Jan Szul c, 
Bennecke , radca ministerialny - Marian Słojkowski, Ge
freiter - Jerzy Adamczak. Antoni - Henryk Abbe, Ryszard 
Michalak, Ludwik Wytysinski. Urzędnik Policji - Mieczy
sław Dembowski, Dziecko żydowskie - * • * Heini - * * * 
Scenografia: Marcin Wenzel. Reżyseria: Mar;na Broniewska: 
Dramaturg: Irena Bołtuć-Staszewska, Asystent reżysera: Ma
rian Ośniałowski. Słowo wsl pne: Czesław Ciapa - Komen
dant Dolnośląskiej Chorągwi Harcerstwa Polskiego, Premie
ra 29 października rn49 roku. 

Pariatwowe Teatry w S.z:c.z:eclni.e, Teatr Współc.r.esny 

pod dyrekc ją Zbigniewa Sawara 

OBSADA: Profesor Sonnenbruch - StanisJaw Bryliński 
Berta - Nina Burska, Ruth - Mar ia ~alicka, Willi - Sta~ 
nisław Jaszkowski, Liesel - Maryla Karwowska , Hoppe -
Wincenty Wesołowski. Hemi - Zbigniew Czerski, Juryś -
Konstanty Kruglowski, Dziecko żydowskie - Krystyna ł'eld
man, Pani Soerensen - Jaga Boryta, Marika - Elwira Tur
ska, Fanchette - Janina Szydłowska, Tourterelle - Leopold 
Kitka-Sokołowski , Major - Mieczysław Zudar, Schultz -
Jan Czabanowslci, GPfreiter - Kazimierz Iwor , J.oachim Pe
teI's - Wiktor Grotowicz, Antoni - Gustaw Rasiński, Ben
necke - Jan Daszewsk i. I urzędnik policji - Henryk Sodal
~ki. II urzędnik po\;cji - Jan Perz, Reżyseri:1 - Jan Perz, 
Dekoracje - Paweł S\drnicki, Ko,tiumy - Lidia Wysocka, 
Kierownił< literacki - Roman Bratny, Asystent reżysera: 

Krystyna Feldman, Premiera 18 stycznia 1950 roku. 

Państwowy Teatr Dolno,ląskł w Jelenlel Gór.ze 

pod kierownictwem artystycznym Zu.z:anny Łozińskie! 

OBSADA: Profesor Sonnenbruch - Ryszard Wnsilewski, 

Berta - .J;idwig" .J'1rwicz, Ruth - Celina Kubicówna , Willi 

- Marian Gamskl, Liesel - Janina Gozdecka, Hoppe - Tn

cleusz Sznniecki, IIeini - • • *, Anton i - Olgierr\ Radwan. 

Joachim Peters - Stefan Rybarczyk, Schultz - Konstanty 

Buczyński, Juryś - Edward Skarga, Fanchette - Eugenia 

Horecka, Tourterelle - Slarnslaw Posiadłowski, Marika -

Tamara Ojdanowsk'1, Pani Soerensen - Zuzann1 Łozińsk:i, 

Oficer - Witold Th ielmnnn. Gefreiter - Tadeusz .Tnrczyń~ki , 

Dziecko żydowskie - • • •, Urzędnik policyjny I - Jan 

M~czkn, Urzędnik policyjny II -- Bolesław · Andrzejczyk, 

Bennccke - Antoni Bilicz:ik, Hezyseria i inscenizacjn: Ry

szarcl Wasilewski, Dekoracje: Bolesław Kamykowski, Kie

rownictwo literackie: Edward Kozikowski, Premiera 17 mar

ca 1950 roku. 

Państwowy Teatr Zlernl Opolsklef w Opolu 

. pod kierownictwem artystycznym Krystyny Skuszanki 

OBSADA: Procesor Sonnenbruch - Jan Kochanowicz 
Berta - Neonilla Kilar, .Józefa S 'paczyńska, Ruth - Henry
ka Jędrzejewska, Willi - Stanisław Prokuratorski, Edward 
Skarga, Liesel - Anna Borkiewicz, Joachim Peters - Jerzy 
Goliński. Stanisław Jonycz, Hoppe - Stanisław Wolicki, 
Schultz - Wincenty Czerski, Juryś - Stefan Kąkol , Jerzy 
Mngórski, Pani Soerensen - Wanda Marwicz, Zofia Piotrow
ska, Marika - Wanda Uziembło, Tourterelle - Adam Leś

niowski, Fanchette - Janina Nowicka , Oficer - Witold za
rychtn, Stanisław Prokuratorski , Bennecke - Karol Rogal
ski, Gefrei ler - Marian Koc, Antoni - Roman Hubczenko, 
Urzędnik policyjny - Władysław Trojanowski, Dziecko ży

dov.,1skie - "''ł *, Heini - Janusz Nowak, Scenografia: Woj
ciech Krnkowski, Reżyseria: Jan Kochanowicz, Ireneusz Er
wan, Kierownik literacł<i - Eugeniusz Aniszczenko, Asystent 
rezysera - Stanisław Prokuratorski, Premiera 20 lutego 1953 r. 
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z ostatnic h w PT ZL • p r e m ier 

Duszan Roksand~ć: OSTROŻNIE Z MAŁŻEŃSTWEM - Wesołe sceny z życia jedjnej pary, która chciała 
się pobrać oraz drugiej pary, która nie chciała się pobrać. Przekład: Zygmunt Stoberski. Reżyseria: Jerzy 
Zcgalski, Scenografia: Ryszard Kuzyszyn. Premiera, dnia 17. I. 1960 r . 
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Aleksander Fredro: ŚLUBY PANIEŃSKIE, czyli magnetyzm serca. Komedia w 5 aktach wierszem. Reży
seria: Stefania Domai1ska, Scenografia: Jerzy Walter Brzoza. Premiera w Gorzowie, dnia 17. III. 1960 r. 
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96 (352) 

Kierownik Techniczny: Ryszard Krajewski 

Główny elektryk : Władysław Lisawsk i 

Brygadzista sceny: Marian Pakuła 

• Rekwizytor; Janusz Prus 

"' 

• 
Światla: Władysław Lisowski 

• 
Kierownicy pracowni : stolarskiej - Stanisław Świątek, ma-

larskiej - Waldemar Jodkowski, krawieckiej - Stanisław 

Łuczak, modelatorskiej - Tadeusz Rogowski, tapicerskiej -

Bronisław Walczak. Kostiumy damskie: Walentyna Rogowska. 

Peruki: Emilia Bcjorska, Garderobiana: Irena Gmiat 

CENA 2,50 Zł 
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LEON KRUCZKOWSKI 

NI-EM CY 

Sztuka w 3 aktach 

Przedsławienie zamyka wiersz Bcrlolło Brechła 

„ Do rodaków" w !lum. Lecha Pijanowskiego 

OS OBY: 

Profesor Sonncnbrueh - Zdzisław Giżejewski 

Berta, jego żona - Jad" fga Dobrzańska 

Ruth, ich córka - Karina Wa~kiewiez 

Willi, ich syn - Zygmunt Nawrocki 
Czesław Stopka 

Licsel, wdowa po ich starszym synu - B. Wronowska 

.Joachim Peters - Henryk Machalica 

Hoppc - Stanisław Cynarski 

Schułti - Mieczysław Gałecki 

.Juryś - Zygmunt Fok 

Pani Soercnsen - Halina Lubicz 

Marika - .Janina Skałacka 

Tourtcrrłlc - Józef Powoje\\ ski 

Fanchetto - Zyta Połomska 

Major - Tadeusz Mroczek 

Gdreitcr - Rajmund Jakubowicz . 
Antoni - Andrzej Rettinger 

A~ent policji - Czesław Stopka 
Zygmunt :\fawroeki 

Dziecku żydowskie - Ewa Nawrocka 

lkini - Zd.iisław Grudzień 

INSCENIZACJA I REŻYSERIA JERZY ZEGALSKI 

SCENOGRAFIA RYSZARD KUZYSZYN 

Opracowanie muzyczne - Ryszard Gardo 

Asystent reżysera - Andrzej Rettinger 




