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Leon Kruc7.kowski urodził się w 1900 r. w Krakowie. Tam de
biutował na przełomie lat 1918119, publikując wiersze w cza

sopiśmie „Maski". Po ukończeniu studiów z zakresu technologii che
mii pracował w przemyśle w Zagłębiu Dąbrowskim. W tym czasie 
wydaje tum wierszy pt. „Młoty nad światem" (1928) oraz powieść 
pt. „Kordian i cham" (1932), która staje się rewelacją literacką. 

„Kordian i cham", pierwsza polska powieść o tendencjach rewolu
cyjnych. rewidująca narodowe mity i trafiająca w najczulszy nerw 
polskiej tradycji literackiej, stała się trwałym dorobkiem literatury 
polskiej. Po sukcesie „Kordiana i chama" Kruczkowski poświęcił 
się wyłącznie pracy literackiej i publicystycznej. W 1935 r . powsta
je przeznaczony na scenę utwór satyryczny, wymierzony przeciw na
cjonalizmowi i rasizmowi, pt. „Bohater naszych czasów", wystav.rio
ny w warszawskim teatrze „Comoedia" , oraz powieść historyczna 
pt. „Pawie pióra", zaś -..,v 1937 r. powieść o tematyce współczesnej 
pt. „Sidła''. Jednocześnie pisarz systematycznie współpracuje z pra
są lewicową: „Sygnałami" , „Lewym toren1", „Po prostu", „Nową 
wsią", „Epoką" i in. 

Efektem politycznej i publicystyczne; działalności Kruczkowskie
go są publikacje: „Człowiek i powszedniość", „Dlaczego jestem so
cjalistą", „W klimatyce dyktatury" (zbiór artykułów), ukazujące się 
w latach 1936-1938. Pod koniec dwudziestolecia pisarz pracuje nad 
powieścią z czasów Stanisłavva Augus1a oraz ut,.vorem poświęco
nym polskiej emigracji robotniczej w Belgii. (Obie powieści nie 
ukończone, zaginęły). Okres IJ wojny światowej autor „Kordiana 
i chama" spędza w obozie niemieckim dla jeńców wojennych. Po 
wojnie jest jednym z najczynniejszych organizatorów życia kultu
ralnego, pełniąc kolejno wiele odpowiedzialnych funkcji państwo
wych i sp0łecznych. Jego praca literacka nie ulega przy tym zaha
mow<'lniu. Powieściopisarz staje się dramatopisarzem. W 1948 r. 
Teatr Polski w Warszawie wystawia jego „Odwety", dramat o pro
blematyce współczesnej, gorąco przyjęty zarówno przez publiczność, 
jak i krytykę, a w dvva lata później, na scenie Teatru S tarego 
w Krakowie, odbywa się premiera „Niemców" - najgłośniejszej 

s:-:tuki Kruczkowskiego. „Niemcy' ", grane na blisko dwudziestu sce
nach Polski, doczekały się rekordowej ilości przekładów na języki 
obce (14), wyuań w jezykach obcych (8) oraz premier - w Berlinie 
i w wielu miastach niemieckich, w Wiedniu, Paryżu, Brukseli, Pra
dze, Bratysławie, Rzymie, Sofii, Londynie, Helsinkach i Tokio, po
pularyzując w sposób dotychczas nie spotykany dramaturgię polską 
na świecie. W 1950 r. pisarz wydaje tom publicystyki pt. „Spotka
nia i konfrontacje", oraz rekonstrukcję nie znanej i nie ukończonej 
sztuki Stefana Żeromskiego pt „Grzech", którą adaptuje na scenę 
Teatru Kameralnego w Warszawie. W 1954 r. ukazuje się wybór 
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artykułów z okresu powojennego pt. „Wśród swoich i obcych", oraz 
powstaje dramat o tragedii Rosenbergów pt. „Juliusz i Ethel", zaś 
w rok później - podobnie jak „Juliusza i Ethel" - Teatr Kame
ralny wystawia napisaną w l!:lo2 r. sztukę o problematyce współ
czesnej pt. „Odwiedziny''. 

W r. 1959 wystawia Leon Krnczkowski nową sztukę cieszącą się 
ogromnym powodzeniem w kraju i zagranicą : „Pierwszy dzień wol
ności". Wreszcie w kwietniu br. Teatr Polsb w Warszawie wystę
puje :z. prapremierą najnowszej jego !.'ztuki „Śmierć gubernatora". 

O statnio, w związku z prapremierą nowej sztuki „Śmierć gu
bernatora" w Teatrze Polskim w Warszawie, Leon Krucz

kowski udzielił wywiadu. przedstawicielowi „Expresu Wieczorne
go", red. Aleksandrowi Rowińskiemu. 

W wywiadzie tym czytamy między innymi : 
- Wiadomo nam, że sztuki pana cieszą się powodzeniem rów

nież na scenach zagranicznych. Właśnie odbywają się w moskiew
skim teatrze im. Wachtangowa próby przed radziecką prapremierą 
„Niemców''. 

- To prawda. Ostatnio również kilka teatrów w Polsce wznowiło 
lub zamierza wznowić „Kiemców", m . in. Teatr Telewizji, Zielona 
Góra, Wrocław, Sosnowiec. Osohiście przywiązuję dużą wagę do 
wspomnianej premiery u Wachtangowa, w tym dobrze nam zna
nym znakomitym teatrze. Premiera spodziewana jest w kwietniu, 
w roli prof. Sonnenbrucha wystąpi słynny Astangow. 

- Na ilu zagranicznych scenach wystawiona była już ta sztuka? 
- Swoisty rekord pobiła w N. R. D , gdzie grały ją 23 ·teatry tno-

tabene w N. R. D. „Niemcy" są lekturą szkolną wydaną już w na
kładzie ponad 400 tysięcy egzemplarzy). Ponadto między innymi 
wysta'v\.iana była w Paryżu, Londynie, Rzymie, Wiedniu, Bolonii, 
Pradze, Bratysławie, Sofii, Helsinkach, Tokio i innych miastąch Ja
ponii, w kilku miastach Chin, w Ameryce Płd. 

„Niemcy" przełożono na wszystkie języki światowe - angielski, 
francuski, rosyjski, włoski, niemiecki, japoński, chiński, hiszpai1ski, 
oraz wiele języków mniejszych narodów. 

- Które z zagranicznych przedstaw'eń wydaje się panu naj
lepsze? 

- W ,Deutsches Theater" w Berlinie, gdzie początkowo grał rolę 
profesora Sonnenbrucha - Paul Bildt, a następnie von Winter
i;tein, znany również z filmowej wersji „Niemców". 

Zdjęcia w programie opracował Bogdan Krasfrki. 
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R e ż ~· s e r W I E S Ł A W M I R E C K I 

'NIESŁA 'N MIRECKI 

Na marginesie 

Będąc słuchaczem drugiego roku Państwowego Instytuta Sztu
ki Teatralnej w Warszawie, przeczytałem książkę niczmme

go mi pisarza. Zafascynowały mnie „?awie Pióra". Gdy więc Zel
werowicz, dyrektor uczelni, ogłosił konkurs na inscenizację frag
mentu dowolnie wybranej powieści , zgłosiłem ctinlog z utworu 
Kruczkowskiego. Na partnerkę poprosiłem koleżankę Szaflarską. 
Inscenizacja moja odpadła jednak już we wstępnej fazie konkursu. 
Zbyt długi dialog znacznie przekraczał obowiązujący czas. Nie 
umiałem zrobić odpowiedniego skrótu, ani narzucić dialogowi 
właściwego tempa. 

Ni~ przypuszczałem wówczas, że z ciutorem „Pawich Piór" polą
c7y mnie na czas pewien wspólny los i praca. Wojna rzuciła nas 
oou za druty jenieckich obozów, ostatni okres niewoli spędziliśmy 
w tym samy:n Oflagu, razem prowadLąc teatr obozowy. Dzia!alno
śc: i tych teatrów nie należy kwitować uśmiechem. To nie były je
dynie amatorskie imprezy, pomagające utrzymać psychiczną rów-
110wagę jenieckiej społeczności. To były teatry o specyficznym, 
<:<le artystycznym obliczu. Prowadzenie ich w trudnych, obozowych 
v1arunkach nie było rzecz~1 łatwą. Długie i częste prowadziliśmy 
narady z Kruczkowskim, kierownikiem literackim teatru. Zdarza
io się, że nie starczyło nam jeniećkiego dnia, prowadziliśmy dysku
sje dalej, już po zgaszeniu w barakach świateł, gdy obóz obejmo
wały ciemności, a ludzie zapadali w sen. 
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Pamiętam, jak podczas jednej z rozmów nad szklanką nieodzow
nej „neski", dostałem od niego dwa wiersze, z prośbą o przeczyta
nie ich na najbliższym wieczorze literackim. „To moje" dodał 
z uśmiechem nie pozbawionym zażenowania. Była to liryka. Listy 
do domu, do żony. Dwa krótkie poetyckie utwory, odkrywające 
nieznaną stronę twórczości pisarza. Czytałem je na wieczorze, któ
ry się odbył oczywiście za dnia i czytałem niedobrze. Byłerh zbyt 
wzruszony, za sentymentalny. Należalo mi się jednak rozgrzesze
nie. Czy można bowiem było, żyjąc w drucianej pułapce, w ciżbie 
męskiej od lat stłoczonej na wydzielonym skrawku ziemi, mówić 
„ należytym umiarem te słowa: 

Za tym co dobre, czułe, żeńskie 

Wyciągam ręce. To Ty. Tęsknię. 
Rdza żre. Czas truje krew. Czas złodziej. 
Dni ·- zeschłe liście. Czekam co dzień . 
Noce gąszczami snów szeleszczą. 

W snach - ręce Twoje, pełne pieszczot. 
Spacery. Stopa w piasku grzęźnie. 
Ja i mój smutek - dwaj więżnie . 
W mgle oddech Twój. Łzy. Tylko tyle. 
Twe imię sfruwa z ust motylem ... 

Dzisiaj, reżyserując ,.Niemców" w sosnowieckim teatrze, gdy wi
dzę na scenie „feldgrau" mundury i słyszę krzyk „gefreitra", 

odnawiam wyblakłe już nieco wspomnienia. 
„Los! Los! Alles raus!" 
Duszno mi robi się na próbie. Pięć lat, dzień w dzień popędzał 

nas ten krzyk, gonił, zamieniał w gromadę niewolników. 
Wychodzę z teatru. Wiosna, słońce. Miasto obwieszone .flagami, 

naszymi flagami. Orl{ipstry, g0rnicy, młodzież szkolna w pochodzie. 
Przeddzi"~ń wyborów. Patrzę na maszerujących chłopcó·# i dziew
częta. Oby pokolenie ich było pokoleniem pokoju. Niech nigdy nie 
popędzi ich krzyk żadnego gefreitra. 

Sosnowiec, kwiecień, 1961. 
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LEON KRUCZKOWSKI - „Niemcy" 

Iwona Jankowska (Marika), 
Lech Bijałd (Willi) 

LEON KRUCZKOWSK!I 

NIEMCY 
PREMIERA 
6-go maja 1961 r. 

Reżyseria : Wiesław Mirecki • Scenogra fia: Wiesław 
Lange • Kierownik literacki: Aleksander Baumgardten • 
Asystent reżysera : Terzy Siwy • Efekty muzyc zne : Antoni 
Graziadio • 



Profesor Sonnenbruch 

Berta -- jego żona 

Ruth - ich córka 

Willi - ich syn . 

Liesel - wdowa po ich 

starszym synu 

Joachim Peters . 

Hoppe 

Schultz 

Juryś 

LEON KRUCZKOWSKI 

NIEMCY 
Sztuka w 3-ch aktach 

O S O B Y 

- Jan Ulrich 

Irena Szabelak 

Ewa Raczkowska 

Lech Bijałd 

Halina Chorzewska 

- Alicja Marszałek 

- Jerzy Siwy 

- Stanisław Piotrowski 

Wacław Welski 

Andrzej Hołaj 

' ł 

Pani Soerensen 

Marika .. 

Tourterelle 

Fanchetie 

Oficer Wehrmachtu 

Gefreiter 

Antoni 

Urzędnik policj i I. 

Urzędnik pclicji II. 

Dziecko żydowskie 

Heini . 

Czas akcji: koniec września 1943 r. 
Akt. I. odsłona I. w okupowanej Polsce 

II. Norwegii 
„ III. Francji 

Akt. II. i III. Getynga 

Stanisława Martyniak 

Iwona Jankowska 

Antoni Graziadio 

Alicja Zass 

- Jerzy Zass 

Kazimierz Sus 

Włodzimierz Figura 

Mieczysław Pietrusiński 

* * * 
* * * 
* * * 
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Leon Kruczkowski o »Niemcach« 

Publikując wiosną ubiegłego roku w „Odrodzeniu" pierwszy 
akt mojej sztuki o Niemcach posłużyłem się jeszcze pierwot

ną wersją tytułu: „Niemcy są ludźmi" . Dopiero po napisaniu całości 
dramatu uświadomiłem sobie, że to sformułowanie nie wyraża już 
dostatecznie ściśle zawartości treściowej utwor·u. Nie znaczy to, że 
w toku pracy odszedłem c1d pierwotnego zamierzenia i pomysłu. 
Sprawa jest o wiele prostsza. Formuła „Niemcy są ludźmi", określa
ła raczej punkt wyjścia, stanowisko, z którego podjąłem temat -
i w tym sensie miala pewne ostrze polemiczne. P olemiczne w sto
sunku do ujmowania w dotychczasowej naszej literatur ze powo
jenm-j spraw i lnclzi niemieckich tylko wyłqcznie od strony dozna
niowej , urazowej, emocjonalnej . Literacki obraz Niemca w naszych 
współczesnych powieściach, nowelach , dramatach i filmach na. te
maty okupacyjne był obrazer,:1 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 - n!c jednak, albo prawie nic, o motywach działania, 
o mecha111zmie wewnętrznym „funkcjonariuszy zbrodni", tym me
chanizmie, na którym hitlerowski imperializm grał swoje potworne 
„imbroglio' '. Określiłem ten rodzaj widzenia Niemców jako „zoo
logiczny" i fatal istyczny, w konsekwencjach więc uniemożliwiają
cy stawianie jakichkolwiPk ideologicznvch i praktyczno-politycz
nych irnncepcji rozwiąz1mia „problemu n iemieckiego" w sposób ko
rzystny dla pokoju śwata i życia narodów sąsiodujących z Niem
cami . 

„Niemcy są ludźmi" znaczyło u mnie, jako punkt wyjścia: spró
bujmy - w liLeraturze - - odejść od plakatowej wizj i „szczekające
go Niemca" „ postawmy :::obie pytanie: jak to się działo od strony 
1 u d z k i e j ? Jak oni „to" godzili ze swoir1 zwykłym, ludzkim 
życiem - tam w swoim Reichu, wśród swoich kobiet, rodzic:ów, 
dzieci? Jak oni v,•yglądali sami między sobą, kiedy ich nie widz; ały 

nasze oczy? Niemcy są dużym ;1arodem i mieszkają w centrum Eu
ropy. Zbyt często i zbyt dotkliwie wdzierali się (najdosłown;cj) 

w życie innych n arodów, aby równie:~ ich wewnętrzne, „ludzkie" 
sprawy nie m:ały budzić w nas najwyższego zainteresowania i uwa
gi. Wojna i okupacja hitlerovvska przybliżyły nam „problem nie
miecki" tak okruLnie blisko, że „zainteresowanie" musiało przeobra
zić się u wi~lu z nas w pasję, w pasję dociekań także nad mecha
nizmem wewnętrznym tego wszystkiego, co nas dręczyło - - fi
zycznie, politycznie i moralnie - w latach 1939 - 1945. Formuła 
„Niemcy są ludżmi" 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". 

13 



LEON KRUCZKOWSKl - „Niemcy" 

Jerzy Zass (oficer Wehrmachtu), Antoni Graziadio (Tourterelle), 
Ewa Raczkowska (Ruth), Alicja Zass (Fanchette) 

\ 

Ustalając taki właśnie ostateczny tytuł sztuki, zdawałem sobie 
sprawę z tego, że zakres pojęciowy słov:a „Niemcy" jest znacznie 
szerszy od uściślonego w moim dramacie zakresu konkretnych tre
ści: konfliktu, fabuJy i ludzi. Zdawałem sobie sprawę z możliwych 
u widza takir.h n;i przykład W<[tpliwo'.ki, jak: czy ogromną i skom
plikowaną problematykę, zawartą w pojęciu „Niemcy" można de
monstrO'NaĆ' na losach jednej tylko niemieckiej rodziny, lub cho,;by 
szerzej nieco: na ludziach jednego tylko i dość specyficznego, „eli
tarnego" środowiska spolecznego, jakim jest śro<lowisko profesora 
Sonnenbru!:'ha? oraz : czy ~pra\vę tej n:iary można pokazać na zda
rzeniu niezwykle prostym, rozgrywającym sj~ w jednym polrnju 
i zaledwie \V ciągu paru godzin? Krótko mówiąc· czy nie ma pew
nej dysproporcji mit;dzy tytułem mojej sztuki a jej konkretną za
wai tością treściową? 

Aby równie krótko, a możliwie przekonywająco odpowiedzieć na 
powyższe pytania, wystarczy, zdaje mi się - nie sięgając zbyt g1ę
boko w historię niemiecką - przypomnieć pewne fakty z nie tak 
je:::zcze odległej przpszłości. 

faktem jest (o którym często się u nas zapomina), że reżim hitle
rowski w pierwszych latach swego p anowania zlikwidował niemal 
doszczętnie cały ogromny liczebnie aktyw polityczny niemieckiego 
proletariatu. Zanim narody europejskie poznały na sobie całą bru
talność i bczv„·zględnośc'· brunatnego faszyzmu, pnez lata „pokojo
we" 1~wiczył on swoje ml'tody we własnym kraju, głównie na nie
mieckiej klasie robotniczej. W latach 1933 - 1936 wymordowano 
w Niemczech, sądownie h1b bez sadu, okolo 250 tysięcy antyfaszy
stów, głównie członków K. P. D. (Komunistycmej Partii N;emiec), 
ponad 600 tysiPcy zamknjęto na w ;ele lat w obozach i więzieniach. 
Przenikliwość terrnru byla w państwie Hitlera o wiele skuteczniej
sza nit: póżniej w kraj'lch okupowanych, wan.nki dla konspiracji, 
dla podziemnego ruchu oporu - z natury rzeczy o wiele trudniej
sze. Po roku 1936 zostały w Nirmczcch już 1.ylko nikle okruchy, roz
proszone i izolowane od mas szczątki tego wszystkiego, co stanowi
lo mćizg, sys1cm nen,·o'NY i ranlE niemiec!;:iu~o pr0I P1.;:>.rialu. K 'gcl:,r 
bodaj przedic'm w historii wielomilionowa klasa społeczna - klasa 
w istoc;e swej rewolucyjna - nie zostala rÓ'vćnie dokłctdni c i slrn
tecznie obezwładniona, pozbawiona S':.-cr;o politycznego kośćca , svvc
go rewolucyjnego aktywu. Przysz1o to , mestety, tym łatwiej. że 
znaczna czqść nierrneckiego prrJlcL1r : ;o1 ~ u prze;,, dlw,rie lata pozosta
wała w zasięgu wpływó-..11 .,w ychowawczych" reformistyc;nej so
cjaldemokracji, która swą ja ·Nną zdradą w niemałym stopniu uto
rowała drogę Hitlerowi. 

Drugim faktem jest znamienna i znaczna rola, iaka w życiu sno
łeczeńsiwa niemieckiego odgrywała od kilkudziesiqciu lat warstwa 
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LEON KRUCZKOWSKI - „Niemcy" 

Jerzy Siwy (.Joachim Peters), Włodzimierz Figura 

(Antoni) 

uniwersyteckiej inteligencji. Słynny okrzyk (bodajże Heinego): 
„Hundert tausend Professoren - Vaterland, du bist verloren!" -
nie był jedynie dowcipem satyryka, określał z całą ostrożnością 
jedno z patologicznych zjawisk życia niemieckiego. Warstwa ta, 
liczniejsza niż w jakimkolwiek innym kraju, złożona głównie 

z ciasnych, pedantycznych specjalistów i pozbawiona niemal zupeł
nie tradycji postępowych i rewolucyjnych (jakimi się szczyci inte
ligencja francuska, rosyjska czy polska) - nadawała ton miliono
wym masom niemieckiego mieszczaństwa i drobnomieszczaństwa, 

ona to własnie produkowała wszystkie mętne trunki „filozoficzne'· 
na użytek szarlatanów i zbrodniarzy politycznych, na użytek impe
rializmu. Ona też głównie, z przekonania lub tchórzostwa, w więk
szości swojej aktywnie pomagała Hitlerowi. Niewielka część stała 

na uboczu, byli to ludzie równie samotni - „samotni we własnym 
kraju" ·- jćłk ludzie niemieckiego podziemia, konspirujący anty
faszyści. 

Początkowe lata wojny, hłta pierwszych, oszałamiających sukce
sów zbrojnych Hi.tlern, jeśli zmieniły coś w tym obrazie, to tylko 
na gorsze. Zwycięskie spacery militarne po Europie dopełniły 
w umysłacl-, mas niem;eckich dzieła spustoszenia; naród, pozbawio
ny od pc:>.ru lat niemal doszczętnie swego aktywu sił postępowych, 
demokratycznych, stał się tym łatwiej łupem tego drugiego, reak
cy jnego „aktywu", łupem „ideologii", w której interesy magnatów 
J, apitalistycznych znalazły usłużne wsparcie nazistowskiej mistyki 
i „filozofii" spod ciemnej gwiazdy. 

W sztuc2 mojej nie chodziło bynajmniej o to, aby pokazać pełny, 
kompletny przekrój spoleczeństwa niemieckiego lat hitleryzmu 

i wojny. Myślę jednak, że - ze wszystkich naszkicowanych wyżej 
przyczyn ·- w życiu tego społeczeństwa był to okres tak głębokiego 
epadku, zamroczenia i paraliż..I świadomości klasowej warstw ludo
wych, że biorąc rzE:<~z w najszerszym nawet przekroju społecznym, 
można było mówić jedynie o różnych wariantach i odcieniach tych 
postaw wobec hitleryzmu, których większ1-1 lub mniejszą kolekcję 
rrezentowała wówczas każda przeciętna mieszczańska czy drobno
mieszczańska rodzina niemiecka. Jeśli konkretnie wziąłem do de
monstracji w mojej sztUL:e rodzinę wybitnego uczonego, to dlatego, 
że chodziło mi o konflikt na którymś z wyższych pięter świadomo
ści intelektualnej i moralnej i w ogóle zresztą o środowisko bardzo 
charakterystyczne i ważne w strukturze spoleczeństwa niemiec
kiego. 

Nie moją rzeczą osądzać, w jakim stopniu udała mi się pewna za
mierzona typizacja postaw niemieckich ery hitlerowskiej, de
monstrowana na postaciach mojej sztuki. Osobiście byłbym skl.on
ny uważać za najbardziej „reprezentatywne" w tym sensie dwie 
postacie: profesora Sonnenbrucha z jednej - i „prostego człowie
ka" Hoppego z drugiej strony. Pomi~dzy nimi dwoma mieści się, 
sądzę, dość duża skala odcieni zabarwiająca całą „zglajchszaltowa-
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ną" lub wierną wobec hitleryzmu, ogromną większość spoleczeń
Si:Wa Trzeciej Rzeszy. Antyfaszysta Peters należy oczywiście do in
nego świata i ma w sztuce określoną funke:ję: symbolizując t r a
g i z m ni('mieckiego ruch n oporu, jego zaszcz 11tą samotność i brak 
„zaplecza", spełnia głównie rolę katalizatora zagęszczającego lub 
wyzwalającego treści wewnętrzne „tamtych". 

Jest jednak w mojej sztuce jedna postać - właśnie wśród „tam
tych", która wymyka się „typizacji". Myślę oczywiście o Ruth. 

Postać ta, budząca najwięcej zainteresowania, dociekań i sprzecz
nych interpretacji, jest w istocie z wszystkich najmniej „czytelna", 
tym samym może również najbardziej drażniąca, ponieważ to ona 
właśnie, w swojej n iezwykle ostrej , ale na pozór nie zupełnie jasno 
umotywowanej, prrtwie ekscentrycznej aktywności, buduje głó\.\·ny, 
c.łramatyczny wątek fabuły. 

Co znaczy, co reprezr::mtuje ta pos lać w zamierzeniu autora? Amo
rci.lny, bezkierunkowy egoizm „mocnego życia" , awanturnictwo, 
głód przygorly? Uboczny produkt hitlerowskiej .,rewolucji nihiliz
mu", z nieobliczalnymi reakcjami na zjawiska i zdarzenia, czy mo
że, wręcz przeriwnie, nie świadomy, instynktowny bunt młodej 
i w gruncie rzeczy nie zepsutej ludzkiej natury, wybuchający na 
pozór kapryśnie, pod działaniem przypadkowych bodźców? 

Myślę, że wszystko to potrosze. Stawiając postać Ruth , nie zamie
rzałem celowo jej komplikować - dla efektów samej komplikacji 
- ale czułem, że nie podobna jej budować na jednym tylko, wyraż
nym i świadomym motywie działania. W hitlerowskich Niemczech, 
w szczytowym okresie ich totalnego owładnięcia społeczeństwem, 
dwie tylko były formy czynnego protestu: klasowa, politycznie 
ugruntowana, uparta i konsekwentna działalność an tyfaszystow
ska, której bolesnym symbolem jest w mojej sztuce Joachim Pe
ters - i inrlywidualne odruchy bezwiedniego nieraz heroizmu jed
nostek, czasem zdawaloby się najmniej clo tego predysponowanych. 
Mimo wszystko Ruth jest nie;:awodnie córl-::1 swego ojca - z jego 
wewnętrzną prawością , ale bez jego klerkowskiej filozofii, z dużą 
za to własną witalnościa i z tą szczególną, powiedziałbym „sporto
wą" odwagą, j.'.łką micw2.ją nieraz młode, piękne kobiety. Mimo 
wszystko, co mówi, jakby dla zagłuszenia czegoś w sobie, o ,,moc
nym życiu" i o tym, że „ja przecież ni robic; nikomu nic złego" 
mimo to wszystko jesl w niej (już od sceny „francuskiej" w pierw
szym akcie) wzbieraj ący skrycie bunt przeciv,„ systemowi, opartemu 
na przemocy i strachu, przeciv" ohy::lzic hitlerowskiej „Volksge
meinschaft", przeciw nieludzki.:;>mu „Kadavergehorsam" całego oto
czenia, przeciw reżimowi śmil'rci. 

Oczywi~cie ujęcie sceniczne roli Ru1h możP dość różnie akcento
wać złożone i rozornie niei?snp motywy je.i dzi:łlania. B~·de hóirrlzo 
rad, jeśli ninie.iszy autorski komentarz ułatwi trafną inlcrprctację 
tej postaci --- i samym teatrom i widzom. 

(„Kuźnica" Nr J6 iJ~J4.0) 
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