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Nie bój się wrogów -

w najgorszym razie mogą cie; zabić 

Nie bój się przyjaciół -

w najgorszym razie mogą cie; zdradzić 

Strzeż się obojętych -

nie zabijają i nie zdradzają 

ale za ich milczącą zgodą 

mord i zdrada istnieją na świecie 

Robert Eberhardt 

„Cesarz Pithekanthropus Ostatni" 



SŁOWO OD TEATRU 

Przedstawienie dzisiejsze jest w dziesięcioletnich 

prawie dziejach sceny wałbrzyskiej premierą niezu
pełnie zwykłą. Po raz pierwszy zrealizowaliśmy sztu
kę uprzednio już (w roku 1967) prezentowaną . Czy
nimy to z pełną śv..-iadomością właśnie w przededniu 
obchodów związanych z uczczeniem XXX rocznicy 
powstania Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. „Niem
cy" są i pozostaną jeśli nawet nie najlepszą sztuką 

naszego trzydziestolecia, bo przecież można wymieniać 
tu inne jeszcze ważkie tytuły: „Dwa teatry" Szaniaw
~kiego, „Tango" Mrożka, „Rzecz listopadową"' Brylla, 
czy „Śmierć gubernatora" inne wybitne dzieło 

Kruczkowskiego, to w każdym razie należą do wąs
J<iej grupy najwybitniejszych dokonań literackich 
okresu powojennego. · Ich tryumfalny marsz po sce
nach wielu krajów, na wszystkich niemal kontynen
tach, każą zaliczyć ten dramat do dorobku kultury 
światowej. Pragniemy więc uczcić piękny jubileusz 
PRL dziełem bardzo wybitnym, choć zdajemy sobie 
sprawę, że nie zwalnia to nas od penetrowania no
wych i choć może nie tak wielkich', to przecież mó
·wiących o naszym dzisiejszym losie, dokonań drama
turgii polskiej. 

W roku 1949 stwierdzenie „Niemcy są ludźmi'' (bo 
tak - przypomnijmy - brzmiał pierwszy tytuł sztu
ki) było polityczną i intelektualną prowokacją, tezą 

społecznie bardzo niepopularną. Zbyt żywa była je
szcze w świadomości narodowej pamięć czarnych 
i brunatnych i.ibermenschów. Historia przyznała rac
je; tezom autora, odbierając zarazem jego sztuce wa
lor drażniącej, bezpośredniej aktualności politycznej. 
Wówczas zaczęliśmy „Niemców" czytać inaczej, głę

biej. Utwór zamknięty ramami rodzinnego mikrokos
mosu nie przesta ł być sztuką o Niemcach lat hitle-
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ryzmu, ale nabrał jednocześnie szerszego - titozo
ficznego i ogólnoludzkiego, humanistycznego wymia
ru. „Niemcy" są bowiem przede wszystkim sztuką 
o ludzkich postawach, pamfletem przeciw obojio;lnoś
ci... Mówią także o tym, czy i w jakich sytuacjach 
najwyższej konieczności człowiek może decydować o 
losie, ? !lawet życiu, innego człowieka, zwłaszcza gdy 
nie łączy ich żadna więż ideowa ... A to już są proble
my wyrastające poza ramy jednej tylko, choćby na
wet najbardziej tragicznej i krwawej, epoki. 

Z tych właśnie względów teatr wałbrzyski wrócił 
do sztuki Kruczkowskiego pragnąc by i widz zech
ciał te głębsze treści dostrzec. Inaczej czytaliśmy 
„Niemców'" w roku 1949, inaczej w 1967, inaczej czy
tamy dzisiaj w dobie oczywistego odprężenia sytuacji 
międzynarodowej, przynajmniej w Europie. 

Dodać jeszcze wypadnie, że reżyserem naszego 
spektaklu jest Maryna Broniewska, która przed laty 
przygotowała jedno z pierwszych polskich (a więc 
i światowych) przedstawień „Niemców". Można już 
dziś powiedzieć, że tamto wrocławskie widowisko 
miało być prapremierą sztuki Kruczkowskiego, uzna
no jednak wówczas, iż niepolitycznie będzie jeśli pier
wsza premiera „Niemców" odbędzie się właśnie w 
intelektualnej stolicy polskich Ziem Zachodnich. Nie
zależnie od tych anegdotycznych już dzisiaj, histo
rycznych, decyzji, ładnym symbolem wydaje się być 
fakt, że wytrawny reżyser, który jako pierwszy zmie
rzył się przed ćwierćwieczem ze sztuką Kruczkow
skiego, wraca dziś do tego dzieła w ciągle n aj
m ł od s z y m polskim teatrze dramatycznym, że czy
ni to z okazji XXX-lecia PRL. 

Boi:-dan Bąk 
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WYZNANIA AUTORA 

Publikując wiosną ubiegłego roku w „Odrodzeniu" 
pierwszy akt mojej sztuki o „Niemcach" posłużyłem 
się jeszcze pierwotną wersją tytułu: „Niemcy są ludź
mi". Dopiero po napisaniu całości dramatu uświado
miłem sobie, że sformułowanie to nie wyraża już do
statecznie ściśle zawartości treściowej utworu. Nie 
znaczy to, że w toku pracy odszedłem od pierwotne
go zamierzenia i pomysłu. Sprawa jest o wiele prost
sza. Formula .. 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 dotychc7.aso
wej naszej literaturze powojennej spraw i ludzi nie
mieckich tylko wyłącznie od strony doznaniowej, ura
zowej, emocjonalnej. Literacki obraz Niemca w na
szych współczesnych powieściach, nowelach, drama
tach i filmach na tematy okupacyjne był obrazem 
o bardzo nikłej lub zgoła żadnej treści po z n a w
e ze j, mówił o gestach i minach, o funkcjach i uczyn
kach - nic jednak, lub prawie nic, o motywach dzia
łania, o mechaniźmie wewnętrzny,m „funkcjonariuszy 
zbrodni", o tym mechaniźmie, na którym hitlerowski 
imperializm grał swoje potworne „imbroglio". Okreś
liłem ten rodzaj widzenia Niemców jako „zoologicz
ny" i „fatalistyczny", w konsekwencjach więc unie
możliwiający stawianie jakichkolwiek ideologicznych 
i praktyczno-politycznych koncepcji rozwiązania „pro
blemu 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 wezji „szczekającego Niemca", postawmy 
sobie pytanie: jak to się działo od strony 1 ud z kie j? 
Jak oni „to" godzili ze swoim zwykłym ludzkim ży-
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ciem - tam w swoim tleichu, wśród swoich kobiet, 
rodziców, dzieci? Jak wyglądali sami między sobą, 

kiedy ich nie widziałe nasze oczy? Niemcy są dużym 

narodem i mieszkają w centrum 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 najwyższe
go zainleresowania i uwagi. Wojna i .okupacja hitle
rowska przybliżyly nam „problem niemiecki"' lak ok
rutnie blisko, że „zainteresowanie" musiało przeobra
zić się u wielu z nas w pasję, w pasję dociekań tak
że nad mechanizmem wewnętrznym tego wszystkie
go, co nas dręczyło - fizycznie, politycznie i moral
nie - w latach 1939 - 1945. Formuła „Niemcy są 

ludżmi" czytelna jest, mam nadzieję, dość wyraźnie 

w przesłankach mojej sztuki, niejako w jej podteks
cie, po ostatecznym ukończeniu utworu zostali po 
prostu „Niemcy''. 

Ustalajac taki właśnie ostateczny tytuł sztuki, zda
wałem sobie sprawę z tego, że zakres pojęciowy sło

wa „Niemcy•· jest znacznie szerszy od ustalonego w 
moim dramacie zakresu konkrelnych treści: konflik
tu„ fabuły i ludzi. Zdawałem sobie sprawę z możli

wych u widza takich na przykład wątpliwości jak: 
czy ogromną i skomplikowaną problematykę zawart;:i 
w pojęciu „Niemcy" można demonstrować na przy
kład jednej tylko niemieckiej rodziny, lub choćby 

szerzej nieco: na ludziach jednego tylko i dość spe
cyficz.nego „elitarnego" środowiska społecznego, jakim 
jest środowisko profesora Sonnebrucha? oraz czy spra
\Vę tej miary można pokazać na zdarzeniu niezwykle 
prostym, rozgrywającym się w jednym pokoju i za
ledwie w ciągu kilku godzin? Krótko mówiąc: czy nie 
ma pewnej dysproporcji między tylułem mojej sztu
ki a jej konkretną zawartością treściową? („.) 

W sztuce mojej nie chodziło bynajmniej o to, aby 
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pokazać pełny kompletny obraz społeczeństwa nie
mieckiego lat hitleryzmu i wojny. Myślę jednak, że 
- ze wszyslkich naszkicowanych wyżej przyczyn -
w życiu tego społeczeństwa był to okres tak głębo

kieJo upadku, zamroczenia i paraliżu świadomości 
klasowej warstw ludowych, że biorąc rzecz w naj
szerszym nawet przekroju społecznym, można byio 
mówic jedynie o różnych wariantach i odcieniach tych 
postaw wobec hitleryzmu, których większą czy mniej
s7.ą kolekcję prezentowała wówczas każda mieszczań
ska czy drobnomieszczańska rodzina niemiecka. Jeśli 
konkretnie wziąłem do demonstracji w jej sztuce ro
dzinę wybitnego uczonego to dlatego, że chodziło mi 
o konflikt na którymś z wyższych pięter świadomoś
ci intelektualnej i moralnej i w ogóle zresztą o śro
dowisko bardzo charakterystyczne i ważne w struk
turze społeczeństwa niemieckiego. 

Nie mają rzeczą osądzać, w jakim stopniu udała 

mi się pewna zamierzona typizacja postaw niemiec
kich ery hitlerowskiej, demonstrowana na postaciach 
mojej sztuki. Osobiście byłbym skłonny uważać za 
najbardziej „reprezentatywne" w ty,m sensie dwie po
stacie: profesora Sonnenbrucha z jednej - i „proste
go człowieka" Hoppego z drugiej strony. Pomię_dz~ 
nimi dwoma mieści się, sądzę, dość duża skala odc1em 
zabarwiająca całą „zglajszlachtowaną" lub wierną 
wobec hitleryzmu, ogromną większość społeczeństwa 
Trzeciej Rzeszy. Antyfaszysta Peters należy do inne
go świata i ma w sztuce określoną funkcję: symboli
zuje trag izm niemieckiego ruchu oporu, jego za
szczutą samotność i brak „zaplecza", spełnia głównie 
rolę katalizatora treści wewnętrznych „tamtych". 

Jest jednak w mojej sztuce jedna postać - właś
nie wśród „tamtych", która wymyka się „typizacji". 
Myślę oczywiście o Ruth. Postać ta, budząca najwię
cej zainteresowania, dociekań i sprzecznych interpre-
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tacji, jest w istocie z wszystkich najmniej „czytelna'', 
tym samym może również najbardziej drażniąca, po
nieważ to ona właśnie w swej niezwykle ostrej, ale 
na pozór niezupełnie jasno umotywowanej, prawie 
ekscentrycznej aktywności, buduje główny, dramatycz
ny wątek fabuły. 

Co znaczy, co reprezentuje ta postać w zamierzeniu 
autora? Amoralny, bezkierunkowy egoizm „mocnego 
życia", awanturr\}ctwo, głód, przygody? Uboczny pro
dukt hitlerowskiej „rewolucji nihilizmu", z nieobli
czalnymi reakcjami na zjawiska i zdarzenia, czy mo
że wręcz przeciwnie, nieświadomy, instynktowny bunt 
młodej i w gruncie rzeczy nie zepsutej ludzkiej na
tury, wybuchającej na pozór kapryśnie, pod działa

niem przypadkowych bodźców? 

Myślę, że wszystko to po trosze. Stawiając postać 
Ruth, nie zamierzałem celowo jej komplikować - dla 
efektów samej komplikacji - ale czułem, że nie po
dobna jej budować na jednym tylko wyraźnym i świa
domym motywie działania. W hitlerowskich Niem
czech, w szczytowym okresie ich totalnego owładnię
cia społeczeństwem, dwie tylko były formy czynnego 
protestu: klasowa, politycznie ugrufttowana, uparta 
i konsekwentna działalność antyfaszystowska, której 
bolesnym symbolem jest w mojej sztuce Joachim 
Pekrs - i indywidualne odruchy bezwiednego czasem 
heroizmu jednostek, czasem zdawałoby się najmniej 
do tego predysponowanych. Mimo wszystko Ruth jest 
niezawodnie córką swego ojca - z jego wewnętrz
ną prc:wością, ale_ bez jego klerkowskiej filoŻofii, z du
żą za to własną witalnością i z tą szczególną, powie
t1ziałbym sportową, odwagą, jaką miewają nieraz mło
de, piękne kobiety. Mimo wszystko, co mówi, jakby 
dla zagłuszenia czegoś w sobie, o „mocnym życiu" i o 
tym, że „ja przecież nie robię. nikomu nic złego", mi
mo to wszystko jest w niej (już od sceny „francus-
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kiej" w pierwszym akcie) wzbierający skryty bunt 
przeciw systemowi, opartemu na przemocy i strachu, 
przeciw ohydzie hitlerowskiej „Volksgemeinschaft", 
przeciw nieludzkiemu „Kadavergehorsam" całego oto
czenia, przeciw reżimowi śmierci. 

Oczywiście ujęcie sceniczne roli Ruth może dość 

różnie akcentować złożone i pozornie niejasne moty
wy jej działania. Będę bardzo rad, jeśli niniejszy au
torski komentarz ułatwi trafną interpretację tej po
staci - i samym teatrom i widzom. 

Leon Kruczkowski 

(011.nerne fragmenty artylculn 011uliWcowano w „Kuź
nic11" 46 1949. Tyt-ul pochod::: i od redakcji program11). 
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UTWORY LITERACKIE LEONA KRUCZKOWSKJ~G 

1928 - „Mioty nad światem" (wiersze) 

1932 - „Kordian i cham" (powieść) 

1935 - - „Kordian i cham" (adaptacja sceniczna) 

1935 - „Bohater naszych czasów, Daubmann" (dra
mat), w nowej wersji pt. „Przygoda z Vater
landem" druk w „Dialogu" 12/1962. 

1935 - „Pawie pióra" (powieść) 

1936 - „Człowiek i powszedniość" (publicystyka) 

1937 - „Sidła" (powieść) 

1938 - „Dlaczego jestem socjalistą" (publicystyka) 

1938 - „W klimacie dyktatury" (publicystyka) 

1948 - „Odwety" (dramat) 

1949 - „NIEMCY" (dramat) 

1950 - „Spotkania i konfrontacje" (eseje) 

1952 - „Prawo do kultury" (publicystyka) 

1954 - „Juliusz i Ethel" (dramat) 

1954 - „Wśród swoich i obcych" (eseje) 

1955 - „Odwiedziny" (dramat) 

1960 - „Pierwszy dzień wolności" (dramat) 

1961 - „Smierć Gubernatora" (dramat) 

19Q3 - „Szkice z piekła u<:zciwych" (opowiadania) 
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Gł.OS MA AUTOR MONOGRAFII 

W styczniu 1949 roku w czasie szczecińskiego Zja
zdu Literatów udzielił mi Leon Kruczkowski wywiadu 
dla „Trybuny Ludu" na temat swych planów twór
czych i nowych prac. Powiedział wtedy: „Kończę 

sztukę pt. „Niemcy są ludźmi", która rozgrywa się w 
czasie wojny w niemieckim mieście uniwersyteckim. 
W dotychczasowej literaturze współczesnej (polskiej 
i zagranicznej), jeźeli opierała się ona na tematyce 
wojennej, Niemcy byli traktowani w powieściach 

i sztukach w sposób „przyrodniczy", „biologiczny", 
jako specjalny gatunek zbrodniarzy, ludzi obciążonych 
z natury skłonnościami patologicznymi. Ten sposób 
widzenia Niemców przez naszych autorów mógł się 

tłumaczyć przejściami okupacyjnymi. Na dłuższą me
tę musimy jednak zacząć pat,rzeć na Niemców w spo
sób bardziej właściwy, widząc w nich normalnych 
ludzi, który przez pewien określony system spo
łeczno-ustrojowy zostali odpowiednio spreparowani. 
Bez takiego założenia mrzonką bylyby jakiekolwiek 
próby reedukacji narodu niemieckiego. Sztuka jest 
próbą spojrzenia na Niemców w tym• aspekcie, poka
zania ich między sobą". („.) 

Od dnia premiery tej sztuki odczuwaliśmy, że jest 
to najlepszy dramat współczesny o Niemcach, hitle
ryźmie i przyczynach jego zwycięstwa, a także o pro
blemach powojennych Niemiec i walce, jak zaczęla 

się w tym kraju, podzielonym na dwie części, na
tychmiast po zakończeniu wojny. „Niemcy" pozostają 

najwybitniejszym dzielem dramatycznym o hitlerow
skim panowaniu w Europie, sztuką, która zawiera 
znakomitą analizę procesu historycznego klęski nie
mieckich sił postępowych i sytuacji wyjściowej, w 
jakiej podjęły one znowu po wojnie walkę o demo
kratyzację swojego kraju. 
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Trafność i aktualność analizy politycznej, zawar
tej w „Niemcach'', nie mogla jedynie decydować o suk
cesie sztuki, choć stanowiła jeden z istotnych ele
mentów jej wartości. Aby uprzytomnić sobie jej siłę 

przekonywania, trzeba z kolei zastanowić się nad 
środkami, z których pomocą przekazał Kruczkowski 
widzom swą myśl. Sam Kruczkowski · wspominał: 
„Jednym z problemów, który mnie głęboko nurtował 
w latach ostatniej wojny, okupacji i mojego pobytu 
w niewoli hitlerowskiej, był problem tzw. „porząd

nego Niemca" - ot, tego, którego z roku no. rok wi
działem uprawiającego pole za drutami obozu - tego 
Niemt:a, który nie mordował, nie katowo.ł i nie palił, 

w ogóle przez całą wojnę nie opuszczał granic swo
jego kraju - to znaczy ogromnej większości nie
mieckiego społeczeństwa, która jednak, czuliśmy 

wszyscy, ponosiła odpowiedzialność za hitleryzm, za 
wojnę, za okupację, za Oświęcim i za zburzenie War
szawy. Zagadnienie to, problem w i ny „porządnego 

Niemca", niepokoiło mnie przez parę lat''. A więc po
lityczne rozważania na temat niemieckiego nacjona
lizmu, zaborczości, genezy hitleryzmu wsparły się w 
świadomości Kruczkowskiego o problematykę moral
ną, o problem w i ny. I to nie tylko winy tych, któ
rzy brali czynny udział w zdobywaniu, podbijaniu 
i okupowaniu Europy, walcząc w szeregach oddzia
łów SS, Gestapo czy Wehrmachtu, lecz także tych, 
którzy owe oddziały błogosławili, czy nawet bir.:?rnie 
przyglądali się ich . zbrodniczym dzialaniom, korzy
stając z ich zwyci<;stw i zysków. 

Było to wielkim novum w widzeniu problemu nie
mieckiego po wojnie, W Niemcach dostrzegano bo
wiem zwykle albo faszystowskich zbrodniarzy, któ
rych należało w całą surowością karać, albo Bogu 
ducha winnych „porządnych" Niemców, którzy sami 
byli ich ofiarami. Nie zauważono natomiast . z wiąz-
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ków między zwycięstwami wojsk Adolfa Hitlera 
a bierną postawą owych milionów pracowitych i ucz
ciwych, solidnych niemieckich Burgerów, którzy za
pewniali w czasie wojny sprawne funkcjonowanie 
ritlerowskiego państwa, owych wpatrzonych tylko w 
sietie i stojących „ponad tlumem" uczonych, z któ
rych odkryć i badań hitlerowcy tak chętnie korzy
stali, a także owych robotników, którzy produkowali 
czołgi, armaty i broń, samoloty i bomby, mundury 
i buty dla hitlerowskiej armii, i chłopów, którzy za
oratrywali ją w żywność. Zapomniano, że bierność 
niemieckiego społeczeństwa ułatwiła Hitlerowi dojście 
do władzy i utrzymanie się przy niej przez 12 lat. („.) 

Niesporne było znaczenie „Niemców" dla Polaków 
i Niemeów w chwili, kiedy sztuka powstała i zestala 
wy1'lawiona w wielu teatrach obydwu krajów. Zna
czenie polityczn~. moralne i wychowawcze. „Niem
cy" stanowią jakby kontynuację „Strachu i nędzy III 
Rzeszy'' Bertolta Brechta, ukazując społeczeństwo 
niemi~rkie i jego typowe posta.wy w czasie wojny 

tuż po niej . 

Czytając dziś „Niemców" znajduiemy w tej sztu
ce problemy głębsze o trwalszym i chyba głębszym 
jeszcze znaczeniu. W artykule „O biografii wewnętrz
ne.i pisarza", zwrócił na to uwagę sam autor sztuki: 
„Ważny problem polityczno-moralny, który w roku 
1943 skonkretyzował mi się jako problem „sonnen
bruchizmu", żył we mnie przez szereg poprzednich lat, 
karmił się okruchami zjawisk, jakie niekiedy prze
nikały przez druty obozu, i dojrzewał wewnętrznie 
na długo przedtem, zanim stal się tworzywem okreś
lonego zamysłu pisarskiego. Co więcej, nie przestał 
żyć we mnie i po napisaniu „Niemców", gdyż w 
gruncie rzeczy n i g d y n i e by ł p r ob 1 em e m 
wyłącz n ie n iem ie ck im". 
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Cóż to jest ów „sonnenbruchlzm"? Co Kruczkow
ski miał na myśli? Czyżby chodziło tylko o próbę 

ucieczki od życia, od rzeczywistości, od historii? Pró
bę zbudowania wieży z kości słoniowej i schronienia 
się w niej? Zapewne, jest to istny aspekt zjawiska, 
ale nie wyczerpujący go w całości. Kruczkowski był 
znacznie bliżej współczesnej problematyki życia spo
łecznego. Zastanawiał się nad tym, czy „może po pro
stu przyjąć, że hitleryzm - wbrew swojej programo
wej Volksgemeinschaft - w jakiś doprawdy total
nie pustoszący sposób z a tom i z o w a ł niemieckie 
spoleczei'lstwo, łącznie z większością klasy robotni
czej„. Był wiec już bardzo bli<ko problematyki wyob
cowania, problematyki alienac-ji, pasjonującej współ

cześnie filozofów, socjologów i pisarzy. 

Analiza „Niemców" nastręcza obok problemów 
treści również wiele cieka,~-ych zagadniei'I formy. Do
irnnuje się tu wyraźny skok jakościowy w twórczoś

ci Kruczkowskiego. Między „Odwetami„ a „Niemca
mi" istnieje wielka różnica, widoczna w pogiębieniu 

tematyki, nadaniu jej bardziej uniwersalnego charak
teru - niewątpliwy rezultat doskonalenia się war
sztatu artystycznego pisarza, choć jeszcze i w „Niem
cach„ ( zwłaszcza w akcie II) odnaleźć można elemen
ty dramatu rodzinnego, wywodzącego się z tradycji 
lb~ena czy Hauptmanna. Kompozycyjną słabością tej 
sztuki jest niejednolitość konwencji dramaturgicznej 
w kolejnych jej ak.tach. 

Najlepszy jest akt pierwszy sztuki, oparty na ulu
bionym chwycie artystycznym Kruczkowskiego 
reporter~kim montażu zdarzei't. Są to trzy sceny 
o własnej zamkniętej kompozycji i dramaturgii. Każ
da z nich ma swoją ekspozycję, l~onflikt i puentę. 

Łącznie stanowią ekspozycję całego dramatu, ale mo
głyby być grane także oddzielnie, jak jednoaktówki 
z „Dwóch teatrów" Szaniawskiego. Przy tym wyraźne 
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są tu reminiscencje z polskiego dramatu romanty z
nego, który chętnie posługiwał się taką luźną k .n

strukcją krótkich scen, powiązanych wspólną my~lą. 

Znakomita scena rozgrywająca się między esesmanem 
Willim Sonnenbruchem a panią Soerensen, matką 
norweskiego patrioty, zamordowanego przez hitle
rowskich zbirów, jest do pewnego stopnia r;'pliką 

słynnej rozmowy pani Rollison z Senatorem z Dzia-
dów" Mickiewicza. ( ... ) " 

Drugi akt „Niemców„ ma w sobie naJw1ęcej 

z mieszczai'lskiego dramatu, ale napięcie wzmaga sic; 
dzięki wprowadzeniu środków zaczerpniętych z lite
ratury ~ensacyjnej. Poszukiwany przez policję „prze
st~pca:„ usiłuje ukryć się w domu swych przyjaciół, 

to przecież wątek jakby ze szt···; kryminalnej. Cóż 
z tego, że Peters Jest więźniem p:)litycznym, zbiegiem 
z hitlerowskiego obozu koncentracyjnego? Nic t•> 
przecież nie zmienia w fabularnej konstrukcji sztuki. 
./\keja jest w tej części dramatu pełna napięcia, jej 
dynamika rośnie z każdą sceną w oczekiwaniu roz. 
wiązania w akcie trzecim. 

I tu Kruczkowski zaskakuje swych widzów. Pisze 
trzeci akt w konwencji dramatu filozoficznego, nie 
dbając zupełnie o realia i prawdopodobiei'lstwo sytu
acji. Najważniejszymi jego scenami są dwie wielkie 
rozmowy między Petersem i Ruth oraz Petersem 
i Profesorem Sonnenbruchem. Autor jakby nagle przC'
stał dbać o bieg akcji, zawiesza ją i lekceważy cal
lrnwicie. Ważna jest tu już teraz tylko zawartość 

ideowa i moralna, uniwersalny walor tych dwóch 
wielkich dialogów, które kojarzą się znowu - jak 
słusznie zauważył Józef Kelera - z tradycjami pol
skiego dramatu romantycznego i neoromantycznego 
(rozmowa Pankracego z Hrabią Henrykiem w „Ni!'
boskiej Komedii", dialogi z drugiego aktu „W.esela" 
czy „Wyzwolenia" Wyspiai'lskiego). ( ... ) 



.„szczególnego znaczenia nabrał właśnie ów filozo
ficzny dialog trzeciego aktu „Niemców", który z każ
dym rokiem brzmi żywiej i ciekawiej. Profesor Son
nenbruch broni w tej rozmowie konsekwentnie po
stawy liberała: 

„Czy wolno narażać człowieka dla ratowania in
nego człowieka? 

A kiedy Peters odpowiada jak komunista: 
„Wolno, a czasem nawet trzeba. Wolno, jeśli cho

dzi o rzeczy większe niż życie człowieka". 

Profesor Sonnenbruch mówi oburzony: 
„Człowiek jest najwyższą wartością! Nikt, słyszy 

pan, nikt nie ma prawa gubić drugiego człowieka, 

narażać go, skazywać na cierpienie". 

Pięknie brzmią _ te słowa, szlachetnie. Jednakże w 
jakiej sytuacji moralnej wygłasza je niemiecki pro
fesor? Cóż zrobił on i jemu podobni, by ratować czło
wieka? Czy przeciwstawił się faszyzmowi Adolfa Hit
lera, prześladowaniom innych ludzi za to, że głosili 

poglądy odmienne od obowiązujących oficjalnie lub 
urodzili się z piętnem „niższej rasy„? Czy wystąpił 

przeciw zbrodniczej wojnie rozpętanej przez III Rze
szę i rozlicznym zbrodniom popełnianym przez hit
lerowców i żołnierzy niemieckich w całej Europie, w 
których własny jego syn bierze także udział? Zbyt 
wiele było Sonnenbruchów w Niemczech. To oni ułat
wili Hitlerowi sterroryzowanie całego społeczeństwa, 

to oni skazywali na samotność Petersa i jemu podob
nych. „Czy pan wie, profesorze, co to jest samotność, 
straszna rtiemiecka samotność w państwie Hitlera?" 
Sonnenbruch, który uważa się za prawdziwego huma
nistę, obrońcę ideałów zdeptanych przez faszyzm, usi
łuje wyjaśnić swoje stanowisko, ujawnia zaś tylko 
pustą emfazę: 

„Moja samotność? To jest wszystko, co mi pozo
stało! Jestem dumny z mojej samotności. Jest to sa-
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motność człowieka, który chce, który m u si - prze
trwać, ocalić w sobie to, co dziś sponiewierano, wy
pędzono z naszego życia". 

A więc to samotność, która dla Petersa jest klęs
ką, staje się dla Sonnenbrucha schronieniem i ratun
ldem. Peters chce walczyć i szuka sprzymierzeńców, 
zaś Sonnenbruch chce przetrwać, uchronić za wszel
ką cenę życie, schować się w mysiej norze swej „sa
motności", która jest ucieczką. I dlatego nocna wizyta 
dawnego ucznia jest mu tak bardzo nie na rękę, tak 
bardzo burzy jego olimpijski spokój, okupiony opor
tunizmem i kapitulacją. ( ... ) 

„Niemcy" są sztuką wymierzoną przeciw oportu
nizmowi i obłudzie, przeciw tchórzostwu i wygod
nictwu. z pasją moralisty, jakim był przez całe życie, 
występuje Kruczkowski przeciw niezgodności między 
tym, co się głosi, a tym co się robi. Między myślą 
działaniem. 

Roman Szydłowski 
(Jragment książki „Dramaturgia Leona Kruczkow
sl•ieoo" Kraków 1972). 
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„NIEMCY" W OCZACH NIEMCA 

Sam Kruczkowski oświadczył kiedyś drwiąco, że 

przyµisuje mu się powszechnie „szczególne zaintere
sowanie problemem niemieckim". Jest to prawdzi\ve 
tylk<' z formalnego punktu widzenia: w rzeczywistości 
napi,:ił tylko trzy sztuki teatralne poświęcone tema
tyce niemieckiej. Przy szczegółowym rozważaniu tego, 
co w twórczości Kruczkowskiego nosi nazwę „drama
turgii niemieckiej", okaże się, że sąd opinii powszecłl
nej jest niezupełnie trafny. To, że akcja dramatyczna 
rozgrywa się na ziemi niemieckiej i że uczestniczą w 
niej ohywate!e niemieccy, nie oznacza wcale podję
c:ia tematyki niemieckiej, ani szczególnego zaintere
sowania niemieckim tematem. („.) „Pierwszy dzień 

wolności" rozgrywa się wprawdzie w Niemczech, tuż 

przed zak011czeniem drugiej wojny światowej, jego 
bohaterami są Polacy i Niemcy, między którymi roz
grywa się ów dramat pierwszego dnia wolności, ale 
„specyfil;a niemiecka" jest tu równie umowna jak w 
Sartre'o\\'skich „Uwięzionych z Altany". Zresztą sztu
ka Kruczkowskiego o polskich oficerach uwolnionych 
z niemie kiego oflagu jest w pewnych fragmentach 
blisko spokr•cwniona z dramatem Sartre·a. 

Pozostaj;: więc „Niemcy". Tutaj sam autor był 

prawdopodobnie zdania, że rzecz dotyczy bezpośred

nio społecznej i moralnej problematyki niemieckiej, 
jak zres/ lą wskazuje na to tytuł oryginału. Na sce
nach niemieckich i po opracowaniu udanej wersji 
filmowej tej sztuki - dla niemieckich widzów filmo
wych dramat Kruczkowskiego był znany pod ty
tułem „Die Sonnenbruchs". Ci, I · ' „zy oglądali w ro
ku Hl 19 niemiecką premierę sztu1d Kruczkowskiego, 
przygotowaną na scenie wschodnioberlińskiego teatru 
Kammerspiele>, zbudowanego na początku naszego 
wieku przez Maxa Reinhardta dla inscenizacji sztuk 
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Strinberga, Wedekinda czy ćzechowa - ci bezpo
średni świadkowie zapamiętali przede wszystkim wiel
ką kreację znakom i lego, dziś już nieżyjącego, aktora 
Paula Bildta, który wystąpił w roli profesora Son
nenbrucha. („.) 

Pamiętam dobrze berlińską premierę „Niemców". 
Oczekiwano jej z niepokojem. Na widowni plotka go
niła plotkę. Szeptano, że oryginalny tytuł polski mó
wi po prostu o „Niemcach". Ci lepiej poinformowani 
(jak się okazało niezbyt dokładnie mimo wszystko) 
zdradzali więcej szczegółów: sztuka wysuwa tezę, że 

Niemcy w końcu są także ludźmi. Wydarzenia wojen
ne tkwiły mocno w pamięci, tamte minione lata by
ły świeźą przeszłością. Sam teatr był tylko nieznacz
nie uszkodzony w czasie . bombardowania Berlina, 
mógł \ViGC już w roku 1947 zacząć normalną działal

ność. Idąc na przedstawienie trzeba było jednak piąć 
się po gruzach, dookoła stały ponure ruiny. Przeczu
wano, co może w takiej chwili powiedzieć widowni 
niemieckiej polski pisarz, do jakich słów i jakich 
stwierdzeń ma prawo. Lękano się, czy premiera nie 
będzie mimo wszystko zbyt wielkim szokiem. 

Dla widza współczesnego, wychowanego na trady
cji dramatu niemieckiego, było rzeczą jasną, źe Krucz
kowski w „Niemcach" przejął coś z Ibsena i Haupt
manna, że sztuka ta nawiązuje do tradycji tamtych 
pisarzy, którzy w swej twórczości uprawiali konsek
wetnie krytykę świata mieszczańskiego. Patrząc w 
teatrze berii11skim na profesora Sonnenbrucha i jego 
rodzinę, tn.~dno było nie wspomnieć o sztuce Gerar
da Hauptmanna „Przed zachodem słońca", wystawio
nej w roku 1932 przez Maxa Reinhardta w sąsiedz

twie, na scenie słynnego Deutsches Theater. Profesor 
Sonnenbruch to u Hauptmanna radca C!ausen. Obaj 
są reprezentantami mieszczańskiej tradycji, podobny 
jest stosunek do nauki i życia. Obaj są otoczeni przez 
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znacznie młodsze od nich pokolenie oportunistów, ka
rierowiczów, pozornie apolitycznych konsumentów ży
cia, którzy są pilnymi strażnikami ustalonego porząd
ku społecznego. Już w dniu premiery zrozumieliśmy 
przecież i coś więcej: że Kruczkowski przejmuje od 
Ibsena i Gerarda Hauptmanna jedynie schemat dra
matyczny sztuki rodzinnej. Nie dotyczy to właściwe
go tematu sztuki, wpisanego w dramat rodzinny Son
nenbruchów. U Hauptmanna wszystkie wątki drama
tyczne były podporządkowane historii miłości star
szego pana, ojca rodziny, do młodziutkiej dziewczy
ny: temat miłości Goethego do młodej Ulriki von 
Levetzow wpleciony jest tylko jako motyw przewod
ni do tragedii goethowskiego radcy Clausena. W wy
padku profesora Sonnenbrucha nie mamy jednak do 
czynienia z wypadkiem przenikania się wątków dra
matycznych ze sfery prywatnej do sfery publiczno
patriarchalnej. „Niemcy" są sztuką o odpowiedzial
ności moralnej. Kruczkowski stawia dość generalne 
pytanie: czy w czasach pogardy, w epoce obozów 
koncentracyjnych, można dochować wierności nie
mieckiej tradycji wartościowania moralnego, czy uda 
się obronić tradycyjny model postawy uczonego? ( ... ) 

Piekąca aktualność sztuki o Niemcach z okresu 
wojny polega na wprowadzeniu nieco innego układu 
konfliktów: profesor Sonnenbruch zbyt długo trwa po 
stronie rodziny, nie odcina się w najbardziej przeło

mowych scenach dramatycznych od postawy reprezen
towanej przez własnych domowników, wśród których 
mamy zarówno apolitycznych konformistów miesz'
czańskich, jak zdeklarowanych nazistów. Odwołanie 

się do tradycji uniwersyteckich jest już tylko gestem 
bez pokrycia, tradycyjna moralność mieszczańska 

przestaje w tej sytuacji cokolwiek znaczyć, nie wy
starcza dla zachowania człowieczeństwa. Dopiero 
spotkar~e z więźniem obozu koncentracyjnego otwo-
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rzy otzy Sonnenbruchowi, pozwoli mu na uświado
mienie sobie, kim stal się i komu jako uc zony słu7.y. 

„Niemcy" byly tą właśnie sztuką, którą wtedy 
powinno się grać w całych Niemczach. Trafia na sce
ny tylko części Niemiec i tylko do części kin. Oczy
wiście, temat winy i odpowiedzialności p.rzewijał się 
stale w powojennym dramacie niemieckim, zarówno 
na zachodzie, jak i na wschodzie. Nie powstało wte
dy jednak ani jedno ważne dzieło sceniczne, dramat 
niemiecki nie umiał się dobrać we właściwy sposób 
do tego uparcie wracającego tematu . Nie umiano so
bie poradzić ze środkami teatralnymi. Usiłowano na
wiązać do dramatu ekspresjonistycznego, odświeżo

no i modyfikowano jego środki wyrazu _ z regu·y 
bezskutecznie. Słowo było za głośne, ton nazbyt pod
niosły, postacie były zjawami na poły symbolicznymi, 
mało realnymi i przekonywującymi, próby ekspres
jonistyczne okresu powojennego skończyły się równie 
szybko jak ekspresjonistyczny dramat z lat dwudzies
tych, nic właściwie nie tworząc. 

Sztuka Kruczkowskiego przemówiła tak silnie w 
latach powojennych i zrobiła tak wielkie wrażenie 

dlatego właśnie, że postacie z rodziny Sonnenbruchów 
były jednocześnie realne, umieszczone w dniu codzien
nych Niemiec okresu wojny - i reprezentatywne. 
Reprezentatywne wszelako nie w znaczeniu abstrak
cyjnych symboli; reprezentowały po prostu określone 
postawy społeczne, typowe w Niemczech w lalach 
między rokiem 1933 i 1945. Powstała w ten sposób 
sztuka, która z biegiem czasu nie traciła wiele na 
aktualności. 

W większości sztuk niemieckich okresu powojen
nego centralną postacią był z reguły faszysta. Tutaj 
faszysta jest postacią uboczną. Bohaterem jest czlo
wiek, który z przekonań i postawy nie jest faszystą, 
nie ma z faszyzmem nic wspólnego, poza tym, że do-
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puścił, by ten doszedł do władzy, by działał w jego 
imieniu i przeciwko niemu. „Niemcy" są sztuką 
o „biernych kibicach". Polski dramatopisarz jako pier
wszy zobaczył i pokazał problem, który dziś publicys
tyka zachodnioniemiecka próbuje zbyć przy pomocy 
frazesu o „przeszłości, z którą niemożliwy jest roz
rachunek". 

Hans Mayer 
(Ze szl~icu „Kruczkowski i temat niemiecki". „Dial(lfi" 
J:!/196:!. Przelożyl Jerzu Koenig). 
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LEON KRUCZKOWSKI 

(nota biograficzna) 

Leon Kruczkowski urodził się 28 czerwca 1900 ro
ku w Krakowie. Z wykształcenia chemik do roku 
1930 pracuje zawodowo w przemyśle naftowym i ce
mentowym oraz szkolnictwie zawodowym na terenie 
Zagłębia. W roku 1933 wraca do Krakowa podejmu
jąc pracę kulturalno-oświatową w organizacjach lewi
cowych, rozpoczyna też ożywioną działalność literac
ką. Współpracuje z „Gazetą literacką", „Wiadomoś

ciami literackimi" oraz pismami lewicowymi: „Na
przód"', „Lewar", „Lewy tor", „Po prostu", „Sygnały". 
Prace publicystyczne z tego okresu weszły do tomÓ\V 
„Człowiek i powszedniość" (1936), „W klimacie dykta
tury" (1938), „Dlaczego jestem socjalistą" (1933). 
Uczestnik kampanii wrześniowej, lata okupacji spę

dził w obozach jeńców wojennych (oflagu). Po wy
zwoleniu zostaje członkiem K.R.N., jest viceministrem 
Kultury i Sztuki (1945 - 48). od roku 1947 posłem 

na Sejm, w latach 1949 - 56 prezesem Związku Li
teratów Polskich, od 1957 członkiem Rady Państwa, 
członkiem światowej Rady Pokoju (od 1950). Odzna
czony Międzynarodową Leninowską Nagrodą Pokoju 
(1953), dwukrotnie wyróżniany nagrodami państwo

wymi (1950, 1955). Działacz partyjny (m. in. przewod
niczący Komisji Kultury KC PZPR). Odznaczony Or
derem Budowniczy Polski Ludowej (1954). Publicys
tyczny dorobek okresu powojennego zebrany w to
mach: „Spotkania i konfrontacje" (1950), „Prawo do 
kultury" (1952), „Wśród swoich i obcych" (1954). 

Debiut książkowy tomem wierszy „Młoty nad świa
tem" (1928). Wielki rozgłos zdobywa debiutancka po
wieść „Kordian i cham" (1932) poddając rewizji utarte 
przekonania o przyczynach upadku Powstania Listo
padowego. Kolejna powieść „Pawie pióra" (1935) po-
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dejmuje problematykę wsi galicyjskiej, zaś wydane 
w roku 1937 „Sidła" są literackim dokumentem sytu
acji inteligencji w latach kryzysu. 

Z teatrem związał się jeszcze w okresie między
wojennym. W roku 1935 odbywa się prapremiera 
<Jdaptacji scenicznej „Kordiana i chama", powstaje 
pierwsze samodzielne dzieło teatralne, komedia „Bo
hater naszych czasów", w zmienionej wersji grana po 
wojnie jako „Przygoda z Vaterlandem", będąca sa
tyrą na stosunki w hitlerowskich Niemczech. 

Okres powojenny to w twórczości Kruczkowskiego 
przede wszystkim działalność dramaturgiczna. Już w 
końcu roku 1947 powstają „Odwety", sztuka be1po
średnio podejmująca istotne problemy przemian spo

. ł<'czno-politycznyc h w Polsce. Kolejna zarazem 
najlepsza, najbardziej popularna sztuka Kruczkow
skiego to „NIEMCY" (1949), będąca żywym do dziś 

argumentem w dyskusji o „problematyce niemiec
kiej". „Juliusz i Ethel" (1954) to nie tylko reportaż 

o śmierc i naukowców straconych w latach maccart
hystowskiego terroru, ale wielka glosa o dumie i ho
norze ludzkim. „Odwiedziny" (1955) - mniej udany 
utwór Kruczkowskiego - podejmuje jednak ważki 

społecznie problem - mówi o przemianach na wsi 
i miejscu ludzi pozbawionych ziemi przez reformę 

rolną w nowych warunkach polityczno-społecznych. 

„Pierwszy dzień wolności" ( 1960) to rzecz o granicach 
wolności, zaś „Śmierć Gubernatora" (1961) eksponuje 
konflikt między władzą a humanizmem i wolnością. 

Pośmiertnie ukazał się tom opowiadań „Szkice 
z piekła uczciwych" (1963) ataku.' ;icy nieproste spra
wy polskiego października i efekty powierzchownego 
odczytywania przemian w jego dniach pierwszych. 

„Niemcy" grani byli na wszystkich scenach w 
kraju, a także wielu zagranicznych. Odnotujmy choć-
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by 23 premiery niemieckie, odnotujmy premiery :~ 
Moskwie Paryżu, Londynie, Rzymie, Wiedniu, Bolonn, 
Pradze, 'Bratysławie, Sofii, Helsinkach, Tokio i in
nvch miastach Japonii, w kilku miastach Chin, w 
Ameryce Południowej. Już ta nieograniczona ramami 
_;cograficznymi i językowymi popularność. sztuki jest 
wyrazem jej rangi literackiej i polityczne]. 

Leon Kruczkowski umiera w Warszawie 1 sierp

nia 1962 roku. 

.· , 
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