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U płynę ło j. uż prze zło 30 la t od czasu, kiedy 
P~ raz pierw ·zy zeiknąlem się z twórczo
c1ą Leona Kr uczkowskiego. Było to jesz

cze w gimnazj um, redagowałem podówcza 
w Tari:iowie czasopi ·mo mł jz i eży szkolnej , któ
re ob . .i mowało swym za i ęgiem nie tylko szkoły 
~redmc tego miasta lecz t a kże jego bliższych 
i dal ·zych okoli : Brze ka , Bochni, Dębicy (gdzie 
naszym korespondentem był n ieod ża l owanv 
Wi lł: elm Mach), K ro na , J a ·la, a nawet prze.z 
pewien czas Wie liczki. Nazywał ię ten mie::ięcz
nik „Swit", a nam wszystk im świtały wtedy 
w głowach lewicowe idee, kt · rym pra 14n ęlismy 
da t. wyraz w druku . Pisarzam i na zej ml do~ci 
byli Leon Kruczkowski, Wan da Wa ilewska 
\~ ~adyslaw Broniewski . Pożeraliśmy każdą nową 
ks1ązkę, przekładaną z literat ury radzieckiej, 
zachwycaliśmy się powieścią .,Naprzód czasie" 
Katajewa, znakomitym reportażem ,.Wołga wpa 
da do ~~orza Kas pij ·;dego" Borysa Pilniaka 
a później - wspani ałą piką „Cichego Donu': 
Szołochowa i „Piot ra I" Aleksego Tołstoj a , 

Kruczkowski zajmował w naszych dy_ kusjach 
szczególną pozycję . Był przecież pisarzem z nie
dalekiego Krakowa, zwią7.anym barizo mocno 
z krakowskim środowi. kiem litera ckim i poJity -
znym, nawiązującym świadomie do tra jycj i 
Słowackiego, Żeromskiego i Wyspiańskiego, 
a więc poetów i pi arzy nam najbliższych . Nic 
dziwn ego, że jego ,.Kordian i cham " wz udzil 
w na . t yleż zainteresowania , co entuzjazmu. Za
spokajał zarówno naszą potrzebę buntu przeciw 
t radycyjnym poj<;ciom i wyobrażeniom o prze-
złości i terażniejszości naszego kraju, jak i czy-
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111l to na malc!cialc dobrze nJm zn :.. nym i blisKim, 
co wynikJło chocby z tytułu po,\'iLsci, swia:io
mic naw1ązującegv Jo in1H.: 1ff ooh.tkra dramat!l 
Sło;,vack1cgo . .lbulwcrsowany powie;;cią Krucz
kowskiego napisałem do nasze o pi-ma recenzji; 
o KORDIAN li!.. I CHAMIE i była to chyba piern -
sza recenzja, Jaką w L.yciu opublikowałem. 

W kilka lat pożniej znal złem si(; w Krakowie 
jako student wydziału prawa Uniwersytetu Ja 
giellonskie o. Była bur~liwa jc;:;iei1 1936 rok u. 
Temp r menty wrzaly. Po niedawnych wyda
rzeniach krakowsl-ich, kiedy to z rozkazu wo
jewody Świtalskiego policja otworzyła ogień do 
demonstrujących robotników, zabijając kilku 
z nich (co znalazło później swóJ oddL'-vięk w sztu
ce Kruczkowskiego „Smierć gubernatora") po 
wielkich mantfestacjach we Lwowie i w całym 
kraju, po pamiętnym Kongresie Kultury, tal· 
rev. olucyjnych nastrojów wzi1 iosła sią bardzo 
wy oko, Front Luaowy jednoczył całą po tęp -
wą inteligencję do walki z faszyzmem. asze 
~erea biły po stronie ludu lliszpami, wałczącego 
o wolno·ć swego kraji.., przeciw brunatnemu 
terrorowi hitlerowców i przeciw roj,limej od
mianie faszyzmu. Na uni rer.:;ytecie linia front 
przebiegała mięiz:v ~ Iłodziei.ą Wszci.:hpolską 
i ONR- em, a szerokim zgrupowaniem młodzieży 
demokratyczne], w którym znaleźli . we miejsce 
zarówno kom w1i ·ci i socjali ' ci, jak i b r dziej 
umiarkowany Zw ązek Polskiej , Ilodzieży De
mokratyczn~j. oraz ume tegu typu ugrupowania 
i organizacje. Przewodził krak wskiej le•vicy 
studenckiej podówczas dzis iejszy premier PRL 
tow. Józef yrankiewicz (przewodniczący Związ
ku Niezależnej Młodzieży Socjal" tycznej i Związ
ku Pacyfistów , związany byl z tym ruchem 
:rnrówn Adam Pole,.vka, jak i Kazimierz Wyka, 
wśród polski!'j młodzieży dcmokr,1tyczncj działał 
Bogu ław Lc•nodorski (dziś wybinty hi;toryk, 
profesor Uni\ver .ytetu Warszawskiego}, jak 
i Grzegorz Leopold Seidler (dziS rektor Uniwer 
.'>ylr-tu Lubelskiego). Walka byb zaci<;ta, przc
ciwnh:y cie zylt ię poparciem wła:lz . .Nieraz do
chojziło do starć: tak gwałtownych, jak po słyn
nych wybor eh do Bratniej Pomocy Studentów 
UJ (tak zw~nego „Bratniaka") , kiedy l wica nie 
UZfftjac legalności wyborów (o ich wynikach za 
decydował udział kleryków, zmobilizowanych do 
oddania swych glosów na kandydatów prawicy 
i nie biorących .resztą żadnego udziału w życiu 
akJdemickim) prokłamowala oarnięlną blokadę 
uniwer. ytetu i domów akademickich. 

Dla całej 1 w1cy ludenckiej Krak')wa na.i 
więk zym autorytetem moralnym, intclektual-
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JJym i politycznym był vti.:dy L on Kruczkuwski. 
Pamiętam jego przemó vienia. Częs lo za bierał 
g!..,~ na zebraniach w sali Kopernika, w Domu 
Górników, czy w sali Starego Teat ru. l ówil 
zawsze rzeczowo i pokojnie, twarz mia ł jakby 
wyk utą z jedn j bryły i bardzo rzad ko pono il 
;-:o t0mpP.ramen t wiecowego mó vcy. A jednak 
wyczuwało ~ i ę, ze pod tą maską ·pokoJu i upa
no vania wre żar głębok ie 0 0 przekonania i wiary 
w s!U3zność prawy, której bron ił . Była w tych 
przcmówiemach wielka i ł a logiem J, mezb "te j 
argumentacji, !ecz tak że potężne oddziaływanie 
in::ly \ddualno ·ci, wywierającej na łuch«czy 
ogromne wraże;1ie niezlonrn o ·cią charakteru, pre
cyzją i jasnoscią my ' len ia, umiejętn ością m ówi<'-
11ia prostego, pr.i:ekonuj ącego i pięknego zarazem . 
W kl ima cie dyktatury głos Leona Kruczko v
,- ki ego był podówczas donosnym protestem prze
·iw fa~zyzmowi we wszelkich jego poi kich i ob 

cych pnejawach, prze ciw ras izmowi, przeciw 
n ie prawiedliwości i krzywdzie polecznej , prze
ciw uci;;kowi narodowemu. 

Tak im pozostał Kruczkowski w mojej pamięci 
z tam tych lat. W czasie wojny straciłem go 
z oczu. Jakaż był a m oja rado · ć, kiedy pewnego 
wiosennego dnia l \H - roku poznałem go osobiscie. 
~potykaliśmy się wtedy co tydzień w gabinecie 
nacze lnego redaktora „D ziennika Pol k iego"' 
Jerzego Putramenta, by omawi ć najwazn iejszc 
problemy propagandy partyjn~ j i spo oby od 
działywania na opinię p błl czną poprzez prasę. 
Przychodził n a Wielo.po!e Adam Polewka (po
dówczas kiNownik Urz~du Informacji i P ropa
gan dy), clr Antonin· ~wierszczewska, żarliwa 
pro agatorka na zych idei, Włady ław ache 
jck, M;::r ia Jarochow ka, l\Iarysia .:łutkiewiczowa, 
Karol Kuryluk (podówcza.5 redaktor nacze lny 
,.Odrodzen ia") i chyb je zcze kilka osób, któ 
rych już w tej chwili nie pamię tam. Pewnego 
popołudnia zapowiedział nam Jerzy P utrament 
niespodz iankę. I oto po ch wili zjawił się Leon 
Xruczkowski. Zdaliśmy obit' wszy-cy pr:iw~ 
z tego, jak poważnym wzm ocn ien iem naszy ch s il 
na froncie ideowym i literack im ·est udział tej 
, ztanci;:irowej postaci lewicowej literatury pol
s k iej w naszej wspólnej walce. Kruczkowski by ł 
pełen w igoru . Opanowany i spokojn y, ·ak zwy
kle, miał jedn21 k mnóstwo pomy3łów i p lanów, 
rwał się do pracy po latach przymusowej bez
czynności obozu j eńców. Objął stanowi ko na 
czelnego redaktora „Twórczo · c:'" zaczą ł pisać, był 
v woim żywiole . irstety wkrotce roz tać się 
musiał ze swym miastem ro:lzinnym. Powołany 
na lanowLko wiceministra Kultury i Sztuki ni c> 
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odmówił pełn i enia tej zaszczytne.i . ale bar:lzo 
p · zec ież absorbującej [unkcii. Rozumiał, że fir
mu~e sw ·m nazwt5kiem politykę kulturalną lu 
dower.o pa1·1stwa. co miało w tym czasie swo je 
pow?.żnc znaczen ie. I choć rwał . ię w tym czasie 
do pi;;mia i nigdy n ie pogodził ię z zawodem 
urzędnika pań3twowcgo, jako swym wyłącznym 
rajęciem , to jedn a k zarówno wtedy, jak i póż
me.i okaza ł ~ię zdyscyplinowanym członkiem 
parti i, t raktującym swoje parlyinc zobowiąza
ni a róvmie poważnie . jak wszystko, co w życi u 
robił. 
Spotvkałem :ię z nim w tym czRsie n ieraz n a 

różn vrh naradach PRrty jnych i konfcrPnc j;:ich 
w Ministerstwie Kultury i Sztuki, czy w K rak o
wie . załatwiałem z nim wiele spraw, związany ch 
z jPgo r sortem. I mol.(ę stwierdzić , że s tarał się 
być zaw.;ie wzorowym urzędnikiem: spokojnym, 
rz r·c1owym , be1,stronnym . rozpatrującym wnikli 
wie każda <;!)rawę i v<:vdającym no przemyśle i11 
. tanowcze i cP! ne decvz.ic. od odoowiedzia1ności 
za które nigdy sie riiP uchylał. Umi;:ił brać na 
. iehiP odpowicdzi a lnoś · 7a to. co 1rnleżało no 
i0iro k om petencii i bronić swoiego stanowisk:. , 
kiedy decyzje t0 nie po'.lobal .ię komuś wyże.i, 
rzv niżei )")Ostawionerri u. 

A .i <'dnak ani na chwile ni<' przesiał myśleć 
o s vym zawodzie oisarza . Kra:lł cza• ministrmvi 
i pi•~ł swoią pierwszą powoi nną sztukę : „Od
wetv" . Wiedział . że ciąży na nim podwójn a od-
00\Viedzial ność : iako na part yj nym pisarzu 
i \\iceminL trze Kultury i Sztuki. zachccającym 
innvch r?o podejm owani trurlnych tematów 
r'lnia rlzisiei<zego. Nie zastosował iaktvki uniku . 
cr1 r wycił o ra1u byka za ro.gi. Napisał sztukę 

o naibardzirj drnżliv:Ym problem ie owego cwsu: 
fi woini<' dom.)we;. jaka toczyła sie podówczas 
w Pol•cr między kom unistami i ich wrogami. 
F.f kt bvł różnororlny . Wśród oublicmośc : sztu 
·a miiiła znakomitv odźwiek. Była o tra, PPłn a 
dyr,am iki i naoiecia. prawdziwa. Pr<'m ierv 
v War~zaw:e i Krakowie zi'tkończvly ię iri U"ł 

nvm sukcf's!'m Al<' krytyr.'· kręcili nosami. Nie
k tórzy zaś pozwalali ~obie teraz na o-lwagę 
'ltakC1wania oisarza. który jes7.C7C rfo niedawna 
bvł wicPmini trem Kultury i S7tuki. Krucz.k aw 
. ki wcale ~ię tym nil' zraził . Swoje ustaoienir 
ze ~tanowiska \ icemini ira Kultury i Sztuki. 
nwafał ;:a wói życiowy . ukre. . Pro ił przez 
'1j117 7,· r-'il~ ki ~rownict wo oart ii, bv go zwolniło 
z tych. obowiazków, gdyż prngnie cały swój cza~ 
poświęcić twórczosci lit:?rackiei i kiedy uzyska ł 
llfl to .. .,.n-lp nin mogły g prze<"l o<>h;eninm ~\ f' 

go powołania !JOWstrzymai: nawet najbarr!ziei 



złośliwe krytyki „O::iwetów". W sty ·zfliu 1949 ro
ku prwprowa ził 'm z Leonem Kruczko·.v kim 
'VYWia::I w cm ie Zjazdu Z·.dązku Literatów 
w SzcwC"ini". 1"0\\ i edział mi wtcJy, że kończy 
nową sztukc. l\>lu\dł m. innymi : „w iotychcza
S?\\·ej .litcr<'lturw w ·pókzesnei (polskiej i zagra
niczne.i) . 1esl! op1crab sic 011a n;; tematyce woien 
ncj -· Niemcy byli tr, ktowani w po•.>·.'ieściach 
i ~ztukach w sposób „przyro:lniczy„ . . ,biol-0g;cz
ny", jako specjalny gatunek uro:lz-0nych zbrod
niarzy, ludzi obciążonych z natury skłonnościa
mi patologicznymi. Ten S!)Jsób widzenia Niem 
ców pncz naszych autorów mógł i~ tłumaczvć 
prze_jśC"iari; i okupacyjnymi. Na dłuższą mr>.tP, 
m us my .iednak zacząć patrzrć na Niemców 
w posób bardziej właściwy, widząc w nich nor
malnych ludzi, którzy przez pewien określony 
sy. tern społeczno-u trojowy zostali o::lpowiednio 
~Pr"p<1rowani. Bez takiego założe n i·· mrzonka 
byłyby iakiekolwil"k próby reedukacji aro:iu 
n i .emieckie~o . Sztuka .i est próbą spojrzenia na 
Niemców i..v tym aspekcie, pokazania ich między 
~obą. Akc1a rozgrywa się w domu wybitnego 
uczonego i w jego rodzinie. Wyst~pu · ą w niej 
równ ież osoby z innych ~rodowisk społecznych. 
Stara łem się dać skalę różnych postaw na tle 
wydarzeń wojennych. na tle hitleryzmu. O. ią 
dramatu staic ię sprawa stosunku poszczegól
nych członków rodziny profesora do ucickiniern 
z obozu konccmtracyjnc~o. antyfaszy ty. więźnb, 
a zaraz >m bylf'go a ystenta profc~ora. który zia
wia ,iq w jego domu, szukając pomocy j ułat 
wienia w ucieczce" . 

Premiera NIEMCÓW stała się wielkim wvdq
rzenicm politycznym i arlystycznvm . Oglądakm 
pi0rw~zc przed ·tawienia tl".i ztuki w Krakowie 
(gclzir \\'y~tawił ją Broni•ław D<:browski) 
i ·w War zawic (gdz ie wyrl"żyscrował ją Erwi'l 
Axer) i pamiętam po dziś dzień, jak wirlkic 
wrażcniP wywarła ona no:iówcza<; na widzach. 
Można ~miało pe>wicdzicć, że byl11 to naiwvbi-
1 niej sza pol.>ka c;ztuka w ; półcze. na jaka ukazała 
~ie na naszych s~enach po wojnie. ' · 

Kruczkowskiego ucieszył oczywiście bardzo 
~ ukces jego .dramatu. Nareszcie potwierdziło si~ 
1ego gł bok ie wewnetrmC' przC'świa iczC'niC', że 
)f"'_ t dramaturgiem z na i prawdziwszego z:iarze
nia, że iego powołani1'm iP>t pisani<' dla tenlru. 

areszcie osiągnął w tej trudne.i dziedzinie 
sukces przewyiszniącv rozglo KORDIAN 
: CH.AiV!A. P:nostał jcd:iuk n ,1~lal !:kromnym 
C?łow1ek1em, głęboko ideowym. wierzącym 
·v :iu,rno. ć. ~.o 1wy. której poświ~cil swe życiC'. 
s iednoczcsme zn akomitym partnerem c;eka-
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wych rozmów i dy k usji, got'.lwy m zawsze do 
po:lejmo\vania t rudnych tematów i porów, do 
przckJnywania innych o sluszno ci wego tano
whka. Nic zmieniły go w niczym honory i go.d
no.'·ci, jakie na niego spadły, ani prezesura 
Związku Literat ów. ani Międzynarodowa Nagro
da talinow ka za trwalanie Pokoju i Przyjaż
ni Mi ędzy Narodam i. 

Kie y Bronisław Dąbrow ki objął dyrekcjq 
Teatru Pol ki~go w Warszawie . zaproponowa ł 
Kruczkowskiem u stanowisko kierownika li lrac
kieg t i sceny. K ru zkowski pa ·.i onował ię 
teatrem i dlatego chętnie przyją ł t ę propozycj ę. 
Bylem w tym cza ie członkiem Ra dy Arty- tycz
nej Teatru Polskiego i współpra cowałem blisko 
z Dąbrowskim i Kruczkowskim przy formowa 
n iu repertuaru te j sceny. Mogę więc powiedzieć , 
ie kierownictwo literackie Kruczkowskiego nie 
miało zupełnie charakteru formaln go, także i tę 
pracę traktował bardzo poważ.nie . Nie opuszczał 
żadnego posiedzenia Ti ady Artystycznej . brał 
czynny udział w dysku.jach nad nowym i sztuka
m i, proponowanymi do wystawien ia, występowa ł 
·am z ciekawym i inicjatywami. I tak pewnego 
dnia zia ~'ił ię w teatrze Dąbrow ki z tajemni
czą miną, zapowiadając wystawienie !1 ieznanei 
-;z tuki Zeromsldego. którą opra cuie dla tea tru 
Kruczkowc;ki. Był nia „Grzech". Jak wiadomo 
inscenizacja tego odnalezionego po lat ach dra 
matu zakończyła s ię pełnym . ukcesem teatru 
i jego inscenizatora, Bohdana Korzeniew k iego. 
\ przecież bez opracowan ia K ruczkowskiego 
było by to niemożliwe . „Grzech" zo tał odnale
„iony w stanie niekomnlctnym, bez aktu czw;i. r 
te,IZo . a ponadto . am tekst. nap!. any przez bardzo 
młod01to pisarza językiem brzmiącym w latach 
pięćdziec;iątych dwudzieste~o wieku bardzo ana 
rhronirznie, wymagał także ręki doświadczone
go dramaturga. Wiem . . i11k bardzo bolały Krucz
kowskiego zarzuty z jakimi , ię spotkał po pre 
mierze· GRZECHU (szcze::{ólnic zarzuty Marii 
Dąbrowskiej. z którei zdan iem tak bardzo sie 
lic7ył) . I ~adzę, że mimo w. zystko, to on miał 
w tei sprawie rację. 

Bardzo st.uannie śledził Kruczk()v;. ki rozwój 
dramaturi;iii współczesnej . Nie ze vszystkim i się 
zgadzał nic lubił np. twórczości B~cketta i Ionc
~co. Wiclkif' wrażenir wywarły natomiast na 
mm ztuki Brechta i ich przedstawienia w tea-
1rz" .. B rlin0r En. embl~" . .Jc>ździł nieraz do Ber 
lina i 'ligdy ni!' tnicH okazji, bv obejrzeć <;pekta
kl•' w ter.trze Brechta. Szczególni'· entuziastycz
nie \VV"lowiao;:iJ się w ro7mownch o „Żydu Gali
JcuszE>". uw,1ża j ąc ie za jedną z naj epszych 
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. ztuk współcze nej literatury, ~tawiając tez bar 
:lzo w:,... oko jego realizację ceniczną. Z nowych 
ob ·envacji wyciągał też v11io~ki dla o;;wcj twór 
rzości. .J ego ostatnia zakończona sztuka „ . ·mierć 
gubern3tora" miała zupełnie inną strukturę, ni ż 
w zy tkie poprzednie. Odszedł w niej o1 t rady
·yjnego kształtu dramatu ro1zinnego, rodem 

z Ibs na, odszedł o::l ogr:>niczeri reguł tncch jed
no~ci (czasu, m;ejsca i akcji), od wnętrza utrud
niającego wyjście w wolną przestrzeli. WprO'-'··a
dził Narratora, nadał sztuce k.:;ztalt epicki, zbu
dow;:ił ją 1 krótkich scen , montowanych pozi omo 
z pomocą s łowa wiążącego Narratora, w który ch 
akcja przeno i ię szybko i dynam icznie z rn ie j
·ca na miejsce. 

Ze „ miercią gubernatora" wiąże się ;;prawa 
,icgo katov.rick;ej in ccnizacJi. Kruczkowski by ł 
pi arzem bardzo po vai:ni traktującym każd e 
. ławo wojcgo tekstu. "j.- lubił ingerencji reży
!.era, uważał, że pi.~arz nie daic teatrowi surow
ca, ll'cz gotowy. przemyślany i pełnowartościo\vy 
utwór którego nie wolno zmieniać, ani naruszać-. 
Uczestniczył sam w próbach prapremiery 
,.śmierci gubernatora" w Teatrze . Pols~im 
v Warszawie- i zaaprobO\\ ał w całości msce11 1za 
cję Dc·imka którego bard7o cen ił. Tymczasem 
rnJody reżyser katowickiego przedstawienia. 
Jerzy J arocki, wzią ł na warsztat „śmierć guber
natora" '!ie bardzo licząc się z obyc7.ajami auto
ra. Doko!'lał w sztuce znacznych skrótów, prze
montował ją, nadał jej kc;ztałt odbi egający do ć 
dalC'kO o1 pierwotnego tekstu. Wynik był jednak 
bardzo dobry. Wydaje mi się, że kato·vickie 
orzedstawienie „śmii>rci gubernatora" było nai
Jep za in crniz.acją te.i ztuki. T oto KT~tzkowski 
wykazał raz je zcze, że j!łębokic poczucie praw
dziwvl'h wartości art stvrmvch było w r.im 
znacznie t.ilniejsze o:l małostkowego przewrażli
wienia. I t'hoć Jarocki nic uzgodnił r.mi:>n z auto
rem, Kruc7..kowski nic zaprotestował am -łowem 
przeciw jt.'~o wersji. m1wet po prczentacii kato 
wickiego przed~ta\\ ienia w War zawie. Milcząco 
zaaprobował utalentowanel{o reżysera . 
Spot;vkałem się z Kruczkowskim wielokr~tnle 

w ostatnich latach .iego życia . Przeprowadziłem 
z nim niejeden wywiad, byłem n:i premierze 
„PierwszPgo rinia wolności" we Wiedniu i wi 
działem jak bardzo cic·szył ię, ki dy opowia
rlalem mu o sukcesie. iaki odniósł nad Duaniem. 
T \\iem z wielu rozmów, jak bogate miał plany 
1.wórcze. Do ostatniPgo prawie dnia sw go pra 
cowitego życia pisał sw;i wykoncypowaną i ob
mv~lana ic> 0 -c-.- w C7;-c;i(' woiiw w obozie ieńcnw 
sztukę p. t. ŚWIĘTY. Nie•tety ukońciył tylko 
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.il'.i pierwszy akt, pozo-tawiając bardzo dokładny 
plan jej dał< zych scen. P odejmuJe bolc>snq pro
bl m qlykQ obrachunkową w cyklu opnwiadań 
„.·1.kic:: z piC'kla uczciwych". Nie unika Krucz
kow~ki nigdy spruw j.-ażliwych, uważa że obo
wiazk'em pic;c:rz::i je>t zabierani<> q!o u i wypo
\\'h,dunie się, zajmowanie . tano·.vi~k::t w spra
wach, które trawią i pc1 j::mują społc'?czeri~two. 
To on mu i -dawać o:lpowiedzi na pytania drę
ct.a;;e ludzi i nie wolno mu c;ię o:l k"O uchylać 
pod żadnym pretekstem, ani pod ż dnym pozo
ri.:m. 

T takim pozo~tan ie w pamięci tych \\ szystkich , 
którzy go znali: bezkompromi owy, do gł. ~i 
u<-z ciwy, wierny idei. jaką wybrał w młodosc 1, 
:lużąc jej przez cale życie, wierny ?bi~ . N~e 
bv ł czlowiek.iem z marmuru, am z kam1ema, me 
ohce mu były cierpienia i wzru,,zenia, wahania 
i ból~ ofr ry i wyrzeczeni L Był prawdziwym, 
;3ywym i myślącym człowiekiC'm , myślącym 
pbarzem. tym bardziej octi:y.m na ze~o naJ
\Viększego szacunku i głębok1c1 -;ympat11. 

RO:\IAN SZYDLOW 'KJ 



„NIEMCY" DZIŚ 

Kiedy Leon ~ruczkowski pisał przed blisko 
20 laty \\'OJą ztukę o iem cach, jego za 
miar był j asny. :i->ragnął dokonać obra 

ch.unku z Niemcami, a przy lem pokazać pol
sk icm u społeczcristwu, że nie wszystko wyglą 
dało po drugiej . tronie baryka:ly ta k prosto, jak 
1o s bic niejeden z nas \Vyobruiał. Pierwolnv 
tytuł sztuki miał brzm ieć „Ni~mcy są ludżmi';, 
to już w kazuje dość wyraźnie intencje autora . 
Ale Kruczkowski pragnął o iągnąć: w tej st:tucc 
co' wii:;cej . 

Jeszcze w obozie jeńcuw, jeszcze chyba przed 
wojną, za tanawiał ię nieraz nad tym, jak do 
tego do. zło, że naród stojący na wysokim pozio 
mic cywilizacji , społeczc!l t •:o, mające przecie:'.: 
także demokratyczne tra:lycj , a nawet iłną 
partię . ocjalistyczną j komun i ·ty czną . mogło tak 
latwo i prawie bez walki po:l::lać się dyktaturze 
Hitlera, wykonywać zbro.in 'czc rozkazy jego fa 
~zystowskich oprawców. I przeprowadzając 
vnikliwą analizr:; przyczyn tego zjawiska doszedł 

Kruczkowski do wnio. ku, że o:lpowiedzialnoś c: 
za te fakty ponoszą nie tylko i mol:e nawet nie 
tyle czynni hitlerowcy, r{e !upowcy i różn i inni 
SA i SS-mani, ile wła 'nic owi „neutralni" 
intelektualiści i pro'ci ludzie, którzy pop:odzili 
sir:; bez sprzeciwu i bez walki z hitlerowsk im 
reżymem, wykonywali wszy tkie Jego polecenia 
1 rozkazy, zachowując co najwyżej postawę peł
na pogardy wobec tych barbarzyńców rezerwy, 
lub udajac <;j w swoim mniemaniu 1111 wewnętrz 
ną emigrajcę. Tylko dzięki bierno'ci tych ludzi 
(a była ich w ]'l;ipmc~c rh pnytłaczaja c ·1 wi~k
~z ość) do'>ze:H Hitler do wła::lzy . tylko dzięki 
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nim odnosi! ' ' e poznieJ ·ze zwydr:;stwa i mógł 
lak długo utrzymal: się prky wtadzy nawt.i 
' •tedy, kie y jego wojska por.osity na róznych 
frontach jectną klęskę za drugą, a wynik wojny 
by ł już osta tecznie przesądzony na niekorzyść 
. iemiec. 

Kruczkowski trafił 'N sedno. J ako polityk. jako 
pi arz, jako obserwator pewnego zwwiska spo
łe cznego i moralnego, które me prze tało być 
w Niemqcch grożne po dziś dzień. J ako poli tyk 
zrozumiał , że biernok wobec grożoy i zła fa zyz
mu jest n ieraz niebezpiecznieJsza o:l sameg fa
. zyzmu, gdyż umożliwia mu zdobycie władzy. 
Jako pisarz. gdyż postawa chwiejnego l iberała, 
który zachowu je ·ię na pozór bardzo przyzwoi
cie, a je t w gnmcie rzeczy tchórzem i łajda 
kiem, je t pod względem literackim znacznie 
ci kav.rsza i bardziej komplikowana od postawy 
;: decydo\ anego hitlerowca, o którym wla5ciwic 
po\• iedziano już prawic wszy t ko zarówno 
w publicystyce, jak i w literaturze, zanim jesz
cze powstały „Niemcy". J ako so jolog, gdyż 
siu zn'e ;,przewidział , że łatwiej będzie wytępić 
czy uni eszkodliwić: w Niemczech jawnych faszy
' tów, niż szlachetnych liberał· w, którzy zaprą 
~·i ę w j ywe .:iczy, ja li ktoś im powie, że popiera li 
Hitlera, a le zawio :J.ą znowu przy pierwszej spo
sobności, jeśli trzeba będzie przeciwstawić s ię 
ich pogrobowcom. 

Takiego właśnie człowieka chciał zdema ko
WJ.ć:. Kruczkowski w postaci pro.fe ·ora 'onnen
brueha. Ni ułatwiał obie wcale zadania. Jego 
So11nenbruch je t człowiekiem wybitnym, praw
dziwym Olimpijczykiem i w ielkim uczonym. 
J e ·t człowiekiem sympatycznym w swej pozor
nej bezkom promi-owo ci, prawdziwym m igran 
tem wewnc;trznym, który nawet francuskiego 
koniaku nic wypije, ponieważ został przywiezio
ny z okupowanej przez Niemców Francji, a więc 
nieled 'ie zrnbowany. Wygł a zn piękne dania 
i m a cierpiętniczą minę prawdznvego męczen 
n ika wielkiej idei demokracji i po stępu. Kie:ly 
jednak onnenbruch knajdzie s ię w ytua ji wy
magającej od niego czynu, cała jego szlachetno 'ć 
pi:;ka, jak bańka my lana 1 zza oparó p:izy 
i piękno::luchostwa wyłania ię brzydki gryma 
ciport nizmu i strachu. Sonnenbruch gotów jest 
dc.c .. wemu dawnemu a y tentowi Petersowi, 
l;omuni "cie zbiegłem u z obozu kuncentracyjnego 
i zukającemu . chronienia w domu swego daw
nego profesora - pienią ze i pragnie go tylko 
ja k najprędzej wyprawić, pozbyć si~ niepro;zo
nego i bardzo nicbezpieeznvgo gościa . W1ę( t cy 
. ą owi niemieccy lil.Jera ł o\~ ie, zd.:ije się mówić 
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Kruczkowski. To oni nit zJo\.Jyli sii; na sprzet'J v 
\\'CJl)et: ll iller,1, u, oni po•10sz4 odpowieJ<dalno 'ć 
~a Jt: •o zbro:mw i Z<1 zbrodnie jei,o siepat:zy. 

Krytyk; Kruczkowskk-:.:o dotyi:;::y zresztą ta 
kie: i po-ta\\'Y 11ie ty lko wybi tnych intdcktua li 
st6w, lecz t<'lkzc 7.\\ ykłyll1 prostych Ju::lt.i, zwy
cza ~nych 1\ ieml:uw ;:: ulicy. Takim człowiekiem 
1c. t Hoppe , da\\ ny lubornnt proll' om . dla kt ó
rC'go Sonnenb:-ucn it::st prdwdz1wym wzorem 
pos la\'/y mor<illl l'.J 1 najwyższym autorytetem . 
Ow Hoppr jest p~ Licjantf'm na terenie General 
nego Gubernatorstw... i tuż przed \\'Yiazdem 
do Getyngi , gdzie ma wziąć udział w JU
bilc uszu swego uwwlbianego i podziwianego 
. zcia, Sec je wobec dylem.l tu: zast ·zclie, czy 
pu.Scic wolno zyd,wrkie dz1ec1rn, oJ:lanc w jego 
ręce- dla dokon'1nia naCJ nim .,_prawiedliwo~c:i " . 
lkµpc· n ie .ic>~l hitlProwccrr. , m·~ synkd \\" w;eku 
n ieszczęsne o dzieck a i wolal by go nie zdbija l:. 
_\J e zwycięż:~ \V n im prz'.'mużny str:1L'n i łajdacki 
c.portunizm . Bo: si<;, i. I'! wypus,:czr·1ic żydowsk ie 
g-0 dzie cka mog ł o by go drogo ko.>ztować , spro
Wi:dz i ć na n iego poważne> przykro.;ci , może na 
w0t . rog4 karę . Cena własnego strach u .ie~t dla 
mego wyż za :>:l c,my c lidzc;::o życia . Nu niż;zym 
szczeblu nit>micckiej drabiny społeczne.i postę
puje po:lobnie. jak profesor Sonnc:nbruch. T'lm 
tcn 111e zbruka sobie oczyw~ cic rąk cu:lzą krwią . 
Do tego nik t nie mógłby i nawet nie t:hcialby gu 
<mu z;,(· . Ale bez wahan ia wyda na !lmicrc swe
go dawnego ucznia, asystenta 1 payjac1da, bez
bronnego vvo\J2c prnw t:?;or1czych hltlNowsltkh 
opr·.1\\'C"ÓW i po.'rt'dm::i tuniC' się sprawcą śmierci 
swej wła ·nej cór;d , ktura wykazuje więcej o::l 
wni:ti od ~owc~o „liDeralm:go" ojca i sama poma 
g9. ściganemu przez GL'st 01po komuni. cie. 

Kruczkowski pil;tnu.ic bez litości So1111cnbru 
cha i Hopprgo, nic zostH\\·ic. na irh obliczu mo
t dlnym bUChe j niiki, dema~ku.ic ich bez reszty . 
W r ok u. 1949 ni'.' m ia ł o to t<ik wie lk iec;o znacze
n ia \\-Obce .,lib l!rJIÓ\ "' niemieckich , kturq nie 
o::lgrywal i podówczas w tym kraj u pr<1wie ża 
dnej roli. iV!ogło to raczej o.lnosic się do libera 
łów p0ls kich . k t órą nie umieli 'i<;' \Vterly zdecy
dować , czy ą po 3tronie polsk iej l'l'akc.ii, czy po 
stronie postępu. ukrywali sic;- za za. L;ną bierno
śc i i neutralnosoi , u dawali s i ę chętnie na wew
nętrzną C'm igrację, by łe by ni(• uczestniczyć 
czynnie w toczące.i 0 ię \'a lce . W sztuce Krucz
k owskiee,o i nkresował nas tf'ż wówcza3 bardziC'j 
opis zbro:lni h itlerowskich w krajach okupowa
nych dany tak zna k omicie w trzech obrazacb 
p ierw. 7.C'go aklu . ztuki i sprawa P etersa nicmie c
KiC'g komun isty, który wraz ze swymi tO\•,;arzy-
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w mi ksztaltować miał po wojnic losy swego 
kra ju. 

Dzi · jest inaczej. Wobec niebezpieczeństwa od
r odzenia faszyzmu w Niem czech zacho i rn ch , 
w cen t r um zaintere_owania stają znow u owi 
niemieccy „demokraci", l iberałowi e, od których 
z01 le ży w znacznym stopniu, czy uda sic; zat rzy
mać nawrót fali neoh itlcrowskiei czy tez zaleje 
ona znowu tc,1 kraj . Dz iś podobn ie jak przed 
laty czterdziest u fa zyzm n ic jcs c jeszcze 
w Niem czech silą poważną. Ale biada tym , k tó
rzy, p oj obnie .iak w tedy, zlekceważą to niebez
piecze1i stw o, ok ażą mu tyle tolerancji i wyrozu
mii:l lo~ ci, by n i~ powiedzieć; pomocy, ile Niemcy 
weim arskie i ich prezydent marszałek Hin:len
bur" okazał partii Adolfa Hitlera. 

Tak więc c:Uiś czy ta się, iem ców" inacze·, n iż 
przed laty . Czy ta się tq szt ukę, jak w ie lk ie 
ostrzeżen ie , k tóre n iestety z każ dym r okiem na
biera coraz większej aktualności. J acy będą ow i 
proicsorowie z G'.:tyn gi i Tybmg1 , "/. Er langcn 
1 z Heidelbergu anno H i6:;J i HJ70'! Czy znowu 
przy p:.i.trywać si<; będą biernie narastaniu sił pa 
n ów Thaddcna i Thiclcma, propagandzie NPD 
L in nyr h tego typu nncJ OHali tyczny ch i o:Jweto
wych tworow politycznych '? Czy znowu wzdy
ch a,'.: tylko bęaą i ubolewać n a::I Jo:; cm narodu 
niem ieckiego rn c ldobywnją c i ę na żaden czyn , 
na ż adną wal kq? 

Po:l wplywe;n zł; eh dor<idc6w napisał Kr ucz
kowski eotlog „ iemców"! Kazał w n im wy je
chać profesorowi Sonnenbruchow1 z I'jHF do 
NRD i tanąć tam zdccydo\vanie po stronie po
~t ępu i demokracji. Po latach wycofał au tor to 
zakoń rzenie ztuk1, jako ko cesję na rzecz praw
dy chwilowej , prawdy publicy tycznej , prawdy 
propagando\\'C'j, L udzie nic zm ieniają się tak 
łatwo, nawet pod wply·wem t ragicznych wyda 
rz.eń . Kto wie , czy profesor Sonnenbruch rne je t 
dzis znowu takim samym „ libera ł em ", jak im 
by ł w sztuce Kruczkowsk iego (bez epilogu). Na 
rzeka na pewno na rząj NRF, na CDU, SPD 
l Amerykanów, ale pracuje dla nich, podobnie 
Jak k ;c:Jys praktycznie biorąc pracował dla 
h it lC'rowcÓ\\·, choc n ie chc i a ł o tym wcale w ie
dzie(' i nie dopuszcza ł tej myśl i do swej świa::l o 
mości . Narzeka na wzros t wpływów nacj-0nali 
. tycznych i neofaszystowskich, ale jednocześnie 
usi ł uje je zbaga tE'lizować i ani myśli pr zeciw 
r,im walczy<: . Zapc\vne \\'Y:S tawien ie „Niemców " 
w Polsce nic może miec wpływu na ·wiadomo'ć 
niem ieckich Sonnenb ruchów w chwili obe t:ncj . 
Zapewne nic dowiedzą się oni miwet o tej sztuce 

15 



i jej pneds tawie1 1iu i n ie będą eh ·iel i o '1 iei 
wiedzieć:. Al0 nam Polakom sztuka ta daje i dzi ' 
wiele do my " lenia , pozw3Ja lepiej zrozumieć nie
bezpieczeństwo , ja kie nam grozi nie tylko ze 
strony byłych SS -m an6w i nPofaszyst6w, -:óż 
nych organiz cji przesiejleńców i ziomkostw. 
lecz także, a może nade w ·zystko ze strony ty ch 
n iem ieckich „demokratów" i liberałów po:l k tó
rych okiem i nieraz nawet patrona tem, orga ni
zują o; i ę dziś niemieckie siły ojwetowe. 

ROl\.YAN SZYDŁOWSKI 

In spicjent BOLESl:.AW WAWllOS, k ont r o la tekstu DA
RIA POLOŃSKA, lt crowni k t ecbnic:rny BOGDAN CKO
l\flAK, k ierownik sceny FRANCISZ · K KOBYLARZ, 
kie r ownik oświetlenia JAN KitĘZEL , kierownicy pra · 
cownl teatra lnych: krawieck iej mi:sk icj l\UCUAJ, 
WAL ZAK, kra\\iecki" j , .... „., I i cJ .HAl.GOllZATI\ 
KUCIELOWA, perukarskiej PAWEŁ GRABOW!'!KI, 
sto la rskie j ROJU<\. S'ZCZEPA , mal arskiej I\ T l 
UNDEltOWICZ, mocłc l ars ldcj KO RAD CUDOK, tapi
c e r skiej JERZY RAJWA, szewsk iej HER. RO i\łi\.Ll· 

. OWSKI. 
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